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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
  /32-29" اآلايت: /آل عمران"سور  ؛تفسي  -
ُهَماجمموع الفتاوى؛  -  ..الثَّاِلُث: َأْن ََل َيُكوَن َغَرُضُه تَ ْعِليَق َواِحٍد ِمن ْ
ِم؛  -   حامَّلً بوضِع احلَْملِ وأمَّا ال ُمتوَّفَّ عنها فِعدُُتا إْن كانتْ  فتُح الرَّحيِم امللِك العَّلَّ
 ِبَعْيِنَها  قَاَل اْلُمَعيُِّنوَن ِِبَِلْخِتَياِر: َقْد َحَصَل التَّْحِرميُ ِف َواِحَدٍة ََل   َفْصٌل:  الطرق احلكمية؛ -
 وإذا ملْ يكتِف الزوُج ِبلزوجِة الواحدِة فقْد أِبَح هللاُ لُه التَّعدَد إىل أربٍع فقط دين احلق؛  -
 فتاوى  -

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

 )تفسُي الشَّيِخ الربَّاك(
يطاِن ال  رجيِم  ُه القارئ: أعوُذ ِبهلِل من الش  َّ ُدوُم يَ ْعَلم  ْ ُدورُِكْم َأْو تُ ي  ْ ا ِف ِ  ُ وا م  َ ْف  ُ ُْ ا ِف }ق ُ ْل ِإْن  ُ َويَ ْعل َ ُم م  َ اَّللَّ

ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ) ًرا 29السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض َواَّللَّ ْيٍ ُ ْ   َ ْن خ  َ ا َعِمل َ ْت م  ِ ٍ  م  َ ( يَ ْوَم َتَُِد ُكلُّ نَ ف  ْ
َنُه َأَمًدا بَِعيًدا َوُُيَذِّ  نَ َها َوبَ ي ْ ُ رَُءوٌف ِِبْلِعَياِد )َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تَ َودُّ َلْو َأنَّ بَ ي ْ ُ نَ ْفَسُه َواَّللَّ ( ق ُ ْل 30رُُكُم اَّللَّ

يٌم  وٌر رَح   ِ ُ َغف   ُ وَبُكْم َواَّللَّ ْم ُذن   ُ ْر َلك   ُ ْْف   ِ ُ َويَ  ْيُكُم اَّللَّ اتَِّيُعوِْ ُُيْي   ِ وَن اَّللََّ ف   َ ُتْم بُِي   ُّ وا اَّللََّ 31)ِإْن ُكن    ْ ْل َأِعيع   ُ ( ق   ُ
 [32-29]آل عمران:  اَّللََّ ََل ُيُِبُّ اْلَكاِفرِيَن{َوالرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ 

 إىل هنا، ال إله إال هللا. الشيخ: 
ٌ  مْم  -تَْاىل-}ُقْل ِإْن ُُتُْفوا َما ِف ُصُدورُِكْم أَْو تُْبُْْدوُُ  ممْهللا هللاُ يبهْ ُه أن لُبغِْ َل الَبْاَ  أن هللا..، أن  غ ْه  حمْه

ْْا ِف ْْوُن  مْ ْْا لكْ ِْْ  أوفْْْم مْ ُدورُِكْم  أ   وبكْْْلِ  ،ِْْْن، ومْ ُْْ ا ِف صْ َْْ وا مْ ُْْ ْل ِإْن ُُتْفْ ُْْ ْْاىل  }قْ  الصْْْدور، ل ْْْو: تَْ
ُ ُ  وهْما مَْه أيْه  ُه ا ََْغ ْْ هللا   -تَْاىل-َتكت ويَُه، }أَْو تُْْبُدوُُ  ُتظههللاويَُْه، }لَْ هللا  والن ىْوو، ولَغْم مْا ُل ِْ لَغُْم ال ِْ 

هللا وَن  ا ُل ِْْْْ َْْ ُم مْْ غَْْْْ َْ ُ َ لَْ ُه، }َأن  ا َْْ ْْا لَُغنويْْ وَن  الَبْْْْا  ومْْ ِغنُْْْْ َْ ا لُْ َْْ وَن   [77]الب ْْْْهللا  َومْْ ِغنُْْْْ َْ ا تُْ َْْ هللا وَن َومْْ ا ُت ِْْْْ ُم مَْْْْ َْْ غْْ َْ }لَْ
ند قَِْدلهللا  ، كهْو بكْل  ،ِْند  غْهم  وهْو  غْم كْل ،ِْن  -تَاىل-ولُمك هللاهم  [19]النحل  ِْ لِ  ،َْ أيه تَْاىل }َ غَْم كُْ

ند َقِدلهللا   ِْ ُ َ َ َغم ُكلِ  َ، َغُ وا َأن  ا َْ ، ك ا قا: تَاىل  }لِتَْ ند ِ ْغً ا  قدلهللا  ِْ ُ َ َقْد َأَحاَط ِبُكلِ  َ، [ 12]الطالق َوَأن  ا

ند َقِدلهللا  . ِْ ُ َ َغم ُكلِ  َ،  ُ  ككثريًا ما لَ هللاُِن هللا بني الَغِم وال درِ ؛ ألهن ا ،امالِن لكلِ  ،ِن، }َوا
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رْيد مث قا: تَاىل  }لَْْوَم َتَُِد ُكل  يَْْفسد  لَين  اذكهللُاوا ذلك الهوم، اذكهللُاوا }لَْوْ  ْ  وَْ ا َ ِ غَْْم مِْ سد مَْ َم َتَُِد ُكل  يَْفْْ
رْيًا َوأَْ ظََْم َأ ْْ  َو وَْ ُِ  هُْ َد ا ُدوُُ ِ نْْ رْيد َتَِْ ْ  وَْ ُكْم مِْ ُموا أِلَيُْْف ِْ دِ   [20]املزمْل هللاًا  حُمَْضهللاًا ، ك ا قا: تَاىل  }َوَما تُْ َْ

َو   }لَْْوَم َتَُِد ُكل  يَْْفسد َما َ ِ َغْم ِمْ  َورْيد حُمَْضهللاًا   وند تَْْ ْ  ءُْ ا َ ِ غَْْم مِْ حاضهللاًا كُتىَزو به أح َ  اجلزان، }َومَْ
َِهًدا  لَْين الْنفُس إذا رأْ    َغهْا ال ْهج وو ْدْ    َغهْا ال ْهج تْو   أن تكْوَن منْه  َنُه أََمًدا َب نََْها َوبَْهْْ َلْو َأن  بَْهْْ

َِهًدا  ك َنُه أََمًدا َب نََْها َوبَْهْْ ا بَهًدا}تََْو   َلْو َأن  بَْهْْ هفْهللا  املْنمُ   ْا  ُْد مْ  اأيْري، وملَُْْم إذا و ْد   ْاًل ءْهْ ًاا، }َومَْ
وِ ُككم يف َْْ  ُه   ُْْ ُ يَْْف َْْ  ُ رُُكُم ا َِهًْْدا َونَُْْمِ  ًدا َب ُه أَمَْْ نَْْ ا َوبَْهْْ نَْهَْْ َو   لَْْْو َأن  بَْهْْ َْْ وند تْ ْ  ءُْْ ه، ك ْْا ت ْْد م أن هْْما َ ِ غَْْْم مِْْ

اُكوِن  َُ أُوْل اأْلَْلبَْْاِ    [175]آ:   ْْهللاان   َْْه  }كَْْاَل ُتََْْاُكوُهْم َووَْْ وِن  ُ َرُنوف  [ 197]الب ْْهللا  }وْْاكوِن َواتْ  ُْْ  ُ }َوا
ََِباِ   ءبحايه وتَاىل، وِم  رأكته ورمحته مم أْن ذك هللاهم وحم رهم و هللا كهم بنفِ ه ءبحايه وتَاىل.  ِِبْل

َُوِِ ُنْبِْْبْ  ُ َ كَْْات ِب ُتْم بُِبْْ وَن ا ُ ُ   ْْان ِف ،ْْذن هْمُ ال ْْور  }قُْْل ِإْن ُكنْْْْ ا   ْْم قْْوم   -وُت ْْ  م آلُْْل اْلِْْ حنل-ُكُم ا
ُ ُ  كىَْل ات ِبْاَ   َُوِِ ُنْبِْْبُكُم ا ُ َ كَْات ِب ُتْم بُِبْ وَن ا صْغم -الهللاءْوِ: حمبَل هللا كامتحَنهم ِف همُ اآللْل  }قُْْل ِإْن ُكنْْْ

ا-هللا، كات ِبْاُ  الهللاءْوِ: ُلصْدِ ق   ْوو احملبْل، وهْو ءْب    المَل احملبل،  المَل حمبِْل  -هللا  غهه وءغم حملبِْل  -ألضًْ
، نُِب ُه املنمنون  -تَاىل-هللا  بَدُ، كهو بهللاهان   غم حمبل الَبد لهللابِ ه، وءب   حملبل الهللا ِ  لَبدُ، وهللا  نُِ   وُنَ  

ْنُكْم  َْْ  ِ لنِِْه كَ  بْ ُهْم َونُِب ويَُْه  وُنب هم، ك ا قا: تَاىل  }َمْ  لَْهللْاَتد  مِْ ْومد نُِْ ُ ِب َْ  ُ ْوَف َمِْي ا وْالف  [54]املائْد   َْ
مْْا  غهْْه أهِْْل الضْْال: وأهْْل البْْد  الْْمل  لنفْْوَن صْْفا  هللا، ومْْ  ذلْْك أهنْْم لنفْْون أن ت ْْوَم بْْه احملبْْل أو أيْْه 

، كَندهم أن هللا  ، بل ولنفون أن ُنَ   .  -تَاىل-نُِ    ال نُِ   وال ُنَ  
}َولَْْغِفهللْا َلُكْم ُذيُوَبُكْم  كىَل  زاَن االتبا ،  ََل  زان اتبا  الهللاءو: أمهللال   احملبُْل منْه تَْاىل، واملغفْهللاُ  لْميوِ  

هم   كثْرُي  -صغم هللا  غهه وءْغم- بِدُ احمِل ِ  هلل ولهللاءولِِه، املت ِبع لغهللاءو:  ور  َرحِْ َُفُْ  ُ  ُ ْم ُذيُْوَبُكْم َوا هللْا َلكُْ }َولَْْغفِْ
  واءُع الهللامحل، وِم  أمسائِِه همان االمسان الد االن  غم صفِل الهللامحل، كهو كثرُي املغفهللاِ  واءُع الهللامحِل.املغفهللا ِ 

ُ َ  وهما بهان  ]...[ وهما لُبنيِ  مَه االتبا ، اتباُ  الهللاءو: إمنا هو بطا ته وطا ْل ]....[ }قُْْل  َُوا ا }ُقْل َأِطه
ُ َ َوالهللا ُءوَ: كَإِ  َُوا ا ُ َ اَل نُِ   اْلَكاِكهللاِلَ   وإذا أ هللاض الَبْاُ   ْ  َأِطه ْن تََْول ْوا  لَين  أ هللاُضوا    الطا ل }كَِإن  ا

ُ َ اَل نُِْْ    ْْما قْْا:  }كَِْْإن  ا طا ِْْل هللا و ْْ  طا ِْْل رءْْولِِه، إذا أ هللاضْْوا  ْْ  ذلْْك آَ: مْْم األمْْهللا إىل الكفْْهللا، َو
 اْلَكاِكهللاِلَ  .

 
)  )تفسُي اليْويِّ
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ٍد وعل  ى آل ِ ِه  َّلُم عل  ى نييِّن  ا  م  َّ َّلُة والس  َّ َِّ الع  املَ هلل والص  َّ الق  ارئ: بس  ِم هللِا ال  رَّمحِن ال  رَّحيِمهلل احلم  ُد هلِل ر
حِيِه أمجعَ هلل قاَل اإلمام اليْويُّ    :-رمَحُه هللاُ تعاىل-ِو

َودَِّة  ْن م  َ وِبُكْم م  ِ ُدورُِكْم{ َأْي: قُ ل  ُ ا ِف ِ  ُ وا م  َ ْف  ُ ُْ ْل ِإْن  ًَّل }ق  ُ ْوًَل َوِفع  ْ َواََلُُتُْم ق   َ ْن م  ُ ُدوُم{ م  ِ اِر }َأْو تُ ي  ْ اْلُكف  َّ
وِل اَّللَِّ  لَّمَ -}يَ ْعَلْمُه اَّللَُّ{ َوقَاَل اْلَكْلِبُّ: ِإْن ُتِسرُّوا َما ِف قُ ُلوِبُكْم ِلَرس  ُ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ ِذيِب  -ِ  َ َن التَّك  ْ م  ِ

هِ  ِه َوِقَتال   ِ ُروُم ِرَْرب   ِ ى َأْو ُتْظه   ِ َع َعل   َ ُم{ رُف   ِ اَل: }َويَ ْعل   َ َّ ق   َ ِه  امَِيُكْم ب   ِ َُ     َُّ ْيُكْم ح   َ ُه َعل   َ ُ َوَُيَْفظ   ْ ُه اَّللَّ هلل يَ ْعَلم   ْ
ِه ش  يء ِف الس  مواِت َوََل ِف  ى َعَلي  ْ ْف  َ َْ اَن ََل  ِك: ِإَذا ك  َ ا ِف اْْلَْرِض{ يَ ع  ْ َماَواِت َوم  َ ا ِف الس  َّ َناِف }م  َ ِتْ ْ  اَِلس  ْ

ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{. اْْلَْرِض َفَكْيفَ  ُلُكْم ِإلَْيِهْم ِِبْلَقْلِب؟ }َواَّللَّ َْفى َعَلْيِه ُمَواََلُتُكُم اْلُكفَّاَر َوَمي ْ َْ 
َفِة َأْي ِف يَ ْوِمهلل َوِقيَل: ِبِِْضَما لٍ قَ ْولُُه تَ َعاىَل: }يَ ْوَم َتَُِد ُكلُّ نَ ْفٍ { َنَصَب }يَ ْوَم{ بِنَ ْزِع َحْرِف الصِّ َأِي:  ِر ِفع  ْ
ا ق َ اَل  ْيٌء َكم  َ ُه ش  َ ْيَءْ  ِمن  ْ ًرا{ مَلْ ي   ُ ْيٍ ُ ْ   َ ْن خ  َ ا َعِمل َ ْت م  ِ ٍ  }م  َ لُّ نَ ف  ْ اىَل: اذُْكُروا َوات َُّقوا يَ ْوَم َتَُِد ك  ُ ُ تَ ع  َ اَّللَّ

وٍء{ [ 49]الكهف: }َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا{ ِب }َوَما َعِمَلْت ِمْن س  ُ ِع النَّص  ْ رَبًا ِف َمْوض  ِ ُهْم خ  َ َجَعل َ ُه بَ ْع   ُ
هم خ  ربًا مُ  ُه بع   ُ َن ال  َْْيِ وجعل  َ رُّ ن  َِا َعِمل  َْت م  ِ رِّ فَ ُتس  َ َن ال  َْْيِ َوالش  َّ ا َعِمل  َْت م  ِ ًرا م  َ ُد ُ ْ   َ َتْننَ ًفاهلل َأْي: َت  َِ س  ْ

ُهَماَرِضَي اَّللَُّ -َدلِيُل َهَذا التَّْنِويِل: ِقَراَءُة اْبِن َمْسُعوٍد  َنُه  - َعن ْ نَ َها َوبَ ي ْ "َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َودَّْت َلْو َأنَّ بَ ي ْ
 َأَمًدا بَِعيًدا".

ًدا بَعِ  وِء }َأم   َ ْ َ الس   ُّ ِك: َوب   َ ُه{ يَ ع   ْ ن   َ ْ َ ال   ن َّْفِ  }َوبَ ي ْ ا{ َأْي: ب   َ نَ ه   َ ْو َأنَّ بَ ي ْ َودُّ ل   َ اىَل: }ت    َ ُه تَ ع   َ اَل قَ ْول   ُ ي   ًدا{هلل ق   َ
تَ هَ السُّدِّيُّ: َمكَ  َْايَُة الَِِّت يُ ن ْ هلل َواْْلََمُد اْْلََجُل َواْل َِ ِْْر َهاهلل اًًن بَِعيًداهلل َوقَاَل ُمَقاِتٌل: َكَما َبْ َ اْلَمْشِرِق َواْلَم ى ِإلَي ْ

ُه }َوُي  َُ  َودُّ أَن  َُّه مَلْ يَ ْعَمل  ْ ُه أَب َ ًداهلل َوِقي  َل ي   َ ى َعَمل  َ َدُهْم َأْن ََل يَ ْلق  َ رُّ َأح  َ ُن: َيس  ُ اَل احلَْس  َ ُ َوق  َ ُه َواَّللَّ ُ نَ ْفس  َ ذِّرُُكُم اَّللَّ
 رَُءوٌف ِِبْلِعَياِد{.

ُتْم بُِيُّوَن اَّللََّ فَاتَِّيُعوِْ ُُيِْيْيُكُم اَّللَُّ{ نَ َزَلْت ِف اْليَ ُهوِد َوالنَّ  ُن قَ ْولُُه تَ َعاىَل: }ُقْل ِإْن ُكن ْ ُث ق َ اُلوا: "ُ  َْ َصاَرى َحي  ْ
 أَبْ َناُء اَّللَِّ َوَأِحيَّاُؤُم".

ا-قَاَل ال َّحَّاُك َعِن اب ْ ِن َعي  َّاٍ  وَ  ُهم  َ ُ َعن ْ َي اَّللَّ لَّمَ -: َوق َ َف الن  َِّبُّ -َرض  ِ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ َرْيٍ   -ِ  َ َعل َ ى ق   ُ
اِم َوَجَعل ُ وا ِف آذَ  َها بَ ْيَض الن َّع  َ َناَمُهْم َوَعلَُّقوا َعَلي ْ ِْ ْم َوُهْم ِف اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَقْد َنَصُيوا َأ ُنوَف َوه  ُ اِن  َِا الش  ُّ

َرْيٌ : )اَي َمْعَشَر قُ َرْيٍ  َواَّللَِّ َلَقْد َخاَلْفُتْم ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْ َراِهيَم َوِإْْسَاِعيَل( َيْسُجُدوَن ََلَاهلل فَ َقاَل:  فَ َقال َ ْت ل َ ُه ق   ُ
َا نَ ْعُيُدَها ُحيًّا َّلِلَِّ لِيُ َقّرِبُوًَن ِإىَل اَّللَِّ مُْلَفىهلل فَ قَ  ُتْم بُِيُّوَن اَّللََّ{ َوتَ ْعُيُدوَن ِإَّنَّ ُ تَ َعاىَل: }ُقْل{ اَي ُ َمَُّد }ِإْن ُكن ْ اَل اَّللَّ

ْيكُ  ُه َعل  َ ت  ُ ْيُكْم َوُحجَّ ولُُه ِإل   َ َنًَن َرس  ُ ْيُكُم اَّللَُّ{ ف  َ اتَِّيُعوِْ ُُيْي  ِ ِه }ف   َ َناَم لِيُ َقّرِب  ُوُكْم ِإلَي  ْ رِيَعِِت اْْلَِ  ْ وا ش   َ ْمهلل َأِي: اتَِّيع  ُ
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نَّ  اتِهِ َوس  ُ ِه َوابِْتْ  َاُء َمْرض  َ َرُم َوِإيث َ اُر عَاَعت  ِ اُعُهْم َأم  ْ نْيِمِنَ  َّلِلَِّ اتِّي  َ بُّ اْلم  ُ ُ َفح  ُ ْيُكُم اَّللَّ نْيِمِنَ  ِِت ُُيْي  ِ بُّ اَّللَِّ لِْلم  ُ هلل َوح  ُ
 ْْ ُهْمهلل َفَذِلَك قَ ْولُُه تَ َعاىَل: }َويَ   ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم{ثَ َناُؤُم َعَلْيِهْم َوثَ َوابُُه ََلُْم َوَعْفُوُم َعن ْ

ٌَِ، ومِْ  آهِر حمبتِْه الشيخ:  د  الُْبغِس وال ْ  هما كهه أتولل  م  املصنِ ف، هللا ُنب هم احملبَْل املَهللاوكَْل الْي هِْ ضِْ
هللَا  أْن ُن ْْ  إلْْههم وُلكْْهللاَمهم وُلضْْا ف أ ْْوَرهم ولغفْْهللَا ذيْْوَمم ولَفْْو  ْْنهم، هْْمُ آهُر حمبِْْل هللا، واملصْْنِ ف ك ْْ 

هللا ِبلَفِو والهللامحِل، ك  هللَاها بالزِمها وآهرِها، وكملك حمبُل املنمنني له ْم جمهللا   الطا ل وكَل املذمورا ، هما   حمبلَ 
ألًضا  لهُل احملبل،  لهُل حمبل الَبد لهللابِ ه  اتباُ ه لغهللاءو: وطا ُته لغهللاءو: وطا ُته هلل، كل  همُ  المُل حمبِْل الَبْد، 

 بل، احملبُل    ل  قغيبٌّ ِف اإلي ان.احملبل، لك  ال أهنا هِ احمل
 أتولل األ،ا هللا  أح   هللا إلهك؟عالب: 
ا مما. إ  الشيخ:  أتولل األ،ا هللا  وكل  َم  لنفِ احملبل لنَو

 
ُ َغُفوٌر رَِحيٌم{ ِْْفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللَّ  .القارئ: َفَذِلَك قَ ْولُُه تَ َعاىَل: }َويَ 

ا نَ َزل َ ْت ه  َ  ِة اَّللَِّ َو َْم  ُ َوِقيَل َلم  َّ ُل عَاَعت َ ُه َكطَاع  َ ًدا َ ْع  َ َحاِبِه ِإنَّ ُ َم  َّ ُد اَّللَِّ ب ْ ُن ُأصٍَّ ِْلَِ  ْ ُرًَن َأْن ِذِم اآْلي َ ُة ق َ اَل َعي  ْ
وا اَّللََّ َوالرَّ  اىَل: }ق  ُْل َأِعيع  ُ َزَل قَ ْول ُ ُه تَ ع  َ ْرمَيَهلل فَ ن   َ َن م  َ ى اب  ْ اَرى ِعيس  َ ِت النَّص  َ ا َأَحي  َّ ُه َكم  َ ي  َّ ْوا{ ُُِ ِإْن تَ َول  َّ وَل ف  َ س  ُ

ِْْفُر ََلُْم.  َأْعَرُضوا َعْن عَاَعِتِهَما }فَِإنَّ اَّللََّ َلُيُِّب اْلَكاِفرِيَن{ ََل يَ ْرَضى ِفْعَلُهْم َوََل يَ 
هلل أَني  َنًَن  َُ  يُّ ِد اَّللَِّ الن َُّعْيم  ِ هلل أَني  َنًَن َأمح  َُْد ب ْ ُن َعي  ْ يُّ ِد اْلُمَلْيح  ِ ُد اْلَواح  ِ ُد ب ْ ُن َأْخرَبًََن َعي  ْ َفهلل أَني  َنًَن ُ َم  َّ ُد ب ْ ُن يُوس  ُ م  َّ

اٍر  ْن َعط َ اِء ب ْ ِن َيس  َ ََّلُل ب ْ ُن َعل  ِيٍّ ع  َ َرَة ِإْْسَاِعيَلهلل أَنيَنًَن ُ َمَُّد ْبُن ِسَناٍنهلل أَني  َنًَن فُ ل َ ْيٌحهلل أَني  َنًَن ه  ِ ْن َأِص ُهَري   ْ -ع  َ
ُ َعْنهُ  ُ عَ -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   -َرِضَي اَّللَّ قَاُلوا  )ُكلُّ أُمَِِّت َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة ِإَلَّ َمْن َأََب(هللقَاَل:   -َلْيِه َوَسلَّمَ َِلَّى اَّللَّ

 )َمْن َأعَاَعِك َدَخَل اْْلَنََّة َوِمْن َعَصاِْ فَ َقْد َأََب(.َوَمْن  َََْب؟ قَاَل: 
دِ  ُد ب ْ ُن  َأْخرَبًََن َعْيُد اْلَواِحِد اْلُمَلْيِحيُّهلل حدث ََّنا َأمْحَُد ب ْ ُن َعي  ْ َفهلل أَني  َنًَن ُ َم  َّ ُد ب ْ ُن يُوس  ُ هلل أَني  َنًَن ُ َم  َّ يُّ اَّللَِّ الن َُّعْيم  ِ

أَنيَنًَن َسِعيُد ْبُن ِميَناَء قَاَل:  -َوأَْثََن َعَلْيهِ -ِإْْسَاِعيَلهلل أَنيَنًَن ُ َمَُّد ْبُن ُعَياَدَةهلل أَنيَنًَن يَزِيُد أَنيَنًَن ُسَلْيُم ْبُن َحيَّاَن 
ثَ َنا  ٌة ِإىَل الن  َِّبِّ َحدَّ ْعُت َجاِبَر ْبَن َعْيِد اَّللَِّ يَ ُقوُل: َجاَءْت َمََّلِئك  َ لَّمَ -َأْو ْسَِ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ َو ًَنئ ِ ٌمهلل  -ِ  َ َوه  ُ

اُلوا:  َب يَ ْقظ َ اُنهلل فَ ق  َ ٌة َواْلَقل  ْ ْ َ ًَنئِم  َ ُهْم: ِإنَّ اْلع  َ َثًَّل فَ َقاَل بَ ْعُ ُهْم: ِإنَُّه ًَنئٌِم َوق َ اَل بَ ْع   ُ َذا م  َ اِحِيُكْم ه  َ ِإنَّ ِلص  َ
َث َداِعي ً اهلل َفم  َ  اِعَي فَاْضرِبُوا َلُه َمَثًَّلهلل فَ َقاُلوا: َمثَ ُلُه َكَمَثِل رَُجٍل َبََن َدارًا َوَجَعَل ِفيَها َمْنُدب َ ًة َوبَ ع  َ ََ ال  دَّ ا ْن َأج  َ

اِعَي  اَر َوَأَكَل ِمَن اْلَمْنُدبَِةهلل َوَمْن مَلْ  ُِِب الدَّ ا َدَخَل الدَّ اُلوا: َأوُِّلوه  َ َن اْلَمْنُدب َ ِةهلل فَ ق  َ اَر َومَلْ  َُْكْل م  ِ مَلْ َيْدُخِل الدَّ
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اُر اْْلَنَُّةهلل َوالدَّاِعي ُ َمٌَّد  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َلُه يَ ْفَقُهَهاهلل فَ َقاُلوا: َأمَّا الدَّ ْد َأع َ اَع  -َِلَّى اَّللَّ ًدا فَ ق  َ َفَمْن َأعَاَع ُ َم  َّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ى ُ َمًَّدا فَ َقْد َعَصى اَّللََّ َوُ َمٌَّد اَّللََّ َوَمْن َعصَ   فَ رََّق َبْ َ النَّاِ ". -َِلَّى اَّللَّ

ِْطََفى آَدَم َونُوًحا{   َوقَ ْولُُه تَ َعاىَل: }ِإنَّ اَّللََّ ا
 إىل هنا، إىل هناالشيخ: 
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 )جمموع الفتاوى(
ٍد وعل  ى آل ِ ِه الق  ارئ: بس  ِم هللِا  َّلُم عل  ى نييِّن  ا  م  َّ َّلُة والس  َّ َِّ الع  املَ هلل والص  َّ ال  رَّمحِن ال  رَّحيِمهلل احلم  ُد هلِل ر

حِيِه وسلمهلل أما بعد  فيقول شيخ اإلسَّلم عليه رمحة هللا تعاىل:؛ ِو
ُهَما؛ ِْلَنَُّه َجامٌِم ِبِِرَ  رَبًا الثَّاِلُث: َأْن ََل َيُكوَن َغَرُضُه تَ ْعِليَق َواِحٍد ِمن ْ اَن خ  َ ا ل َ ْو ك  َ َيُكوُن َكم  َ اَدتِِه َوَجامٌِم ِِبَن  َُّه س  َ

اَعُة(.َ ًْ ا ِمْثُل قَ ْوِلِه:  وَلُه  )لَيَ ْنزَِلنَّ اْبُن َمْرمَيَ( َو)لََيْءُرَجنَّ الدَّجَّاُل( َو)لَتَ ُقوَمنَّ الس  َّ ُ َرس  ُ َر اَّللَّ ِذِم أََ  َْاٌن َأم  َ َوه  َ
َها َكَقْوِلِه:  {}َويَ بِنَ ْوِع ِمن ْ َو ق ُ ْل إي َوَرصِّ قو ه  ُ تَ ْنِيُْوَنَك َأح  َ ٌر َوق َ اَل:  [53]ي ون : س  ْ اٍض َوَحاض  ِ َذا م  َ  }َوق َ الَ فَ ه  َ

َعُثواَوقَاَل:  [3]سين: الَِّذيَن َكَفُروا ََل َتَْتِيَنا السَّاَعُة ُقْل بَ َلى َوَرصِّ لََتْنتِيَ نَُّكْم{ ق ُ ْل  }مََعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يُ ي ْ
ُثنَّ{بَ ل  َ  ع  َ ا [ 7]التْ ابن: ى َوَرصِّ لَتُ ي ْ ْن قُ ي ُ ورِِهْم َو   َُ ِث الن  َّاِ  م  ِ اَعِة َوبَ ع  ْ َف َعل  َى ُوق ُ وِع إتْ ي  َاِن الس  َّ ف َ َنَمَرُم َأْن َُيْل  ِ

َر:  لََّم ِلُعم  َ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ ْوِل الن  َِّبِّ ِ  َ َذا َكق  َ ْيِِم َوه  َ ِل غ  َ ْن ِفع  ْ ِن م  ِ َتِقَّلَّ ُه َوَْلَع  َّوَفنَّ ب ِ ِه( )آَلتِي َ ُمس  ْ ا إَذا ن  َّ فَ ُهن  َ
ِه:  ُه َكَقْول  ِ ُه َبِْقيق  ُ ا َغَرض  ُ اِر َوِإَّن  ََّ ْخي  َ ُه تَ ْعِلي  َق اإْلِ وُن َغَرض  ُ ْد ََل َيك  ُ ُ فَ ق  َ اَء اَّللَّ اَل: إْن ش  َ ِجَد ق  َ ْدُخُلنَّ اْلَمس  ْ }لَت  َ

َِحِ  [27]الف تح: احْلََراَم إْن َشاَء اَّللَُّ{ ا فَِإنَّ َهَذا َكََّلٌم  يَِْة اَّللَِّ ِمث ْ َل م  َ يٌح؛ إْذ احْلََواِدُث ُكلَُّها ََل َتُكوُن إَلَّ ِنَش  ِ
ُ َوِإْن ات ََّفَقتْ  َُ َكْونِِههلل َوالنَّاُ  يَ ْعَلُموَن أَنَُّه إْن َشاَء اَّللَّ اَنهلل َلْو قَاَل: لََيُكوَننَّ إْن ات ََّفَقْت َأْسَيا َُ َكْونِِه ك  َ  َأْسَيا

 ُُمْرِبًا ََلُْم ِبَذِلَك َكاَن ُمَتَكلًِّما ِنَا ََل يُِفيُد. فَِإْن مَلْ َيُكْن ُهوَ 
َلْت اْلُمَءا ُةهلل َوِِبلنَّظ َ ِر إىَل فَ َهَذا إَذا نَ َواُم َهْل يَ ْرَفُع اْلَكفَّارََة؟ فَِيالنََّظِر إىَل َقْصِدِم َوَجْزِمِه ِف ال  َْرَبِ ق َ ْد َحص  َ َلف  َ

َا َجَزَم ِنَشْ  ْن َيظُن  ُُّه َلْفِظِه َوأَنَُّه إَّنَّ ا ل َ ْو َحل َ َف َعل َ ى م  َ اُدُم َكم  َ ُروِط ََل ِنُْطَلِق مَلْ تَ َقْع اْلُمَءاَلَفُةهلل َوِإْن َأْخط َ نَ اْعِتق  َ
َد ِبََِّلِف م  َ  َكَما َحَلَف َعَلْيِه فَ تَ َي ََّ ِبََِّلِفِههلل فَِإنَُّه َلمَّا َأْخرَبَ َعْن اْلَماِضي ِنُوَجِب اْعِتَقاِدِم مَلْ َُيَْنْثهلل ا إَذا تَ َعم  َّ

ا َتََىلَّ  كَّ فَ َلم  َّ َيْ  ِي ل َ ُه َأْن َيش  ُ اَن يَ ن ْ اُل: ك  َ ْن يُ ق  َ هلل َلك  ِ َذا مَلْ يَ ت َ َنلَّ َعل َ ى اَّللَِّ هلل وََكَذِلَك ه  َ ََ َد  اْلَكِذ َعل َ ى اَّللَِّ َوَأك  َّ
َِاَر َوُجوُدَها مَاِئًدا لَ  ْخَياِر  ًدا ِِبَا َبِْقيَق َجْزِمِه ِِبإْلِ ِِ ِة اْلَمِشيََْة قَا اُل ِف ُمَعاَرض  َ ْد يُ ق  َ ُه ِف التََّنّلِّ ََل ُمَعلًِّقاهلل فَ ق  َ

هلل ب َ لْ  وُن َهَذا: اْْلَْزِم يُ ْرَجُع إىَل اْعِتَقاِدِمهلل ََل إىَل َكََّلِمِههلل َوَأمَّا َكََّلُمُه فَ َلْم يَ َتَنلَّ ِفيِه َعل َ ى اَّللَِّ َذا َيك  ُ رَبَ َأنَّ ه  َ  َأخ  ْ
َع ذَ  هلل َوق َ اَل م  َ اَء اَّللَّ رَبِي ُم  ُْرَبِِم َأْو إْن ش  َ ِة خ  َ ارَُة َوَجي  َْت ِلُمَءاَلف  َ ا ب ِ ِههلل فَاْلَكف  َّ وُن َجامِم  ً ٌد أَن  َُّه َيك  ُ ل ِ َك: َأًَن ُمْعَتق  ِ

ِّْ َأْعَتِقُد َأنَّ  ِّْ َلْو قُ ْلُت: إ َا َوَجَيْت ِلُمَءاَلَفِة اْلَرَبِهلل فَِإ و ِلُمَءاَلَفِة اْعِتَقاِدي ُمْعتَ َقِدِم؟ إَّنَّ امٌِم  َهَذا َيك  ُ ُن َوَأًَن ج  َ
رِبُ  ِّْ َجامٌِم ِبَِنَّ َهَذا َسَيُكوُن َوُأخ  ْ وُن إْن ِِبْعِتَقاِدي مَلْ َيُكْن َعَليَّ ِحْنٌث إَذا مَلْ َيُكْنهلل َوَمْعََن َكََّلِمي َأ ُكْم أَن  َُّه َيك  ُ

ْن ِف  اِديهلل َوِإَلَّ مَلْ َيك  ُ هلل فَ َعلَّْقُت َلُكْم إْخَياِري ََل اْعِتق  َ ََن  َشاَء اَّللَّ اَن اْلَمع  ْ ُ فَائ ِ َدٌةهلل إْذ ل َ ْو ك  َ اَء اَّللَّ ْوّل إْن ش  َ ق   َ
ُ مَلْ َأُكْن َجامًِما ُمْطَلًقاهلل وََكَذِلَك َلْو َكاَن اْلَمْعََن َأنَّ ا ِّْ َجامٌِم ِِبَنَُّه َسَيُكوُن إْن َشاَء اَّللَّ ْعِتَقاِدي َوِإْخي َ اِري إْن َأ
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ُ َكاَن ُهَو اْلَقَسَم اْْلَ  َا اْلَمْعََن َأنَّ اْعِتَقاِدي ََثِبٌت ِبِه َوِإْخَياِري َلُكْم ُمَعلٌَّق ب ِ ِه َعلَّْقت  ه ب ِ ِه؛ ِْلَن  َُّه َشاَء اَّللَّ وََّلهلل َوِإَّنَّ
. فَ َهَذا ِفيِه َنَظٌر. ْرِبَ ِبملستقيََّلِت إَلَّ ُمَعلًِّقا ِنَِشيَِْة اَّللَِّ ُْ ِْي ِْلََحٍد َأْن  َي  ََل يَ ن ْ

يِم  ٌل َذل ِ َك َوِب  ََِذا الت َّْقس  ِ ِّْ فَاع  ِ ْيٍء إ وَلنَّ ِلش  َ ََن قَ ْول ِ ِه: }َوََل تَ ق  ُ ِتثْ َناِء َمع  ْ َوى ِِبَِلس  ْ ْن ق َ اَل إْن ن   َ ْوُل م  َ ُر ق   َ َيْظه  َ
 . َشاَء اَّللَُّ  َغًدا إَلَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ{ فَِإنَّ الرَُّجَل َمْنُموٌر َأْن ََل يَ ُقوَل "َْلَفْ َعَلنَُّه َغًدا" إَلَّ َأْن يَ ُقوَل إنْ 
ا ِف  ُق م  َ ا يُ َعل  ِّ ارَِة إَّن  ََّ َع لِْلَكف  َّ ِتثْ َناَء الرَّاف  ِ ْرًَنُم َأنَّ اَِلس  ْ ِث ال  َِّذي ذَك  َ ُ ِب  ََِذا اْلَيح  ْ ََن ال  َْرَبِ  َويَ تَ ي  َ َّ ْن َمع  ْ ِ  م  ِ اْلَيم  ِ

ِض َأوْ  ِب اْلَمح  ْ ََن الطَّل  َ ْن َمع  ْ ا م  ِ ا ِفيه  َ ُق م  َ هلل ََل يُ َعل  ِّ َِ و ِض َأْو اْلَمش  ُ ِب ََل  اْلَمح  ْ ُة الطَّل  َ هلل إْذ ُُمَاَلف  َ َِ و اْلَمش  ُ
َا َيُكوُن إَذا َكاَن ِف ا َا يُوِجيُ َها ُُمَاَلَفُة اْلَرَبِهلل َوَذِلَك؛ ِْلَنَّ الرَّْفَع إَّنَّ ْلَمِشيَِْة تَ ْعِليٌق َوالت َّْعِليُق ُتوِجُب َكفَّارًَةهلل َوِإَّنَّ

َا َيُكوُن ِفيَما مَلْ يَ َقْعهلل ِبََِّلِف َما قَ   ْد َوَقَع. إَّنَّ
ْنَشاَءاِت ِبَِْسرَِها ََل الطَََّّلَق َوََل َغْيَُم َكَما ََل  يَ ْرَفُع ُموِجَب الطََّلِبهلل َوِمْن ُهَنا يُ ْعَلُم َأنَّ اَِلْسِتثْ َناَء ََل يَ ْرَفُع اإْلِ

َها ُحْكمُ  َْلَُّب َعَلي ْ َيَغ اْلُم ِْي َأْن يُ نْيَخَذ ِمْن َهِذِم َأنَّ َهِذِم الصِّ َي ْنَشاَءاِتهلل َِلْمِتَناِع اَِلْسِتثْ َناِء ِفيَهاهلل َوَأنَّ  َويَ ن ْ اإْلِ
اَن  ْن اَِلْسِتثْ َناَء ِفيَها ِبَِْسرَِها اْسِتثْ َناُء َبِْقيقهلل ََل تَ ْعِليٍقهلل َكَقْوِلِه: َكاَن َهَذا ِنَِشيَِْة اَّللَِّ وَك  َ . َوْ  َُرَُّج م  ِ ْدرَِة اَّللَِّ ِبق  ُ

ِتثْ َناِء ِف اْْلَ  ِتْحَقاَق اْْلَن  َِّة َهَذا "اَِلس  ْ ي اس  ْ ِم يَ ْقَت   ِ اَد إىَل اْلُمَواف َ اِة فَ َعل َ ى َِبب ِ ِه؛ ِْلَنَّ إع ْ ََّلَق اَِلس  ْ َ  َْاِن" إْن ع  َ
اَن ِفْعل ُ هُ  ائٌِزهلل َوِإْن ك  َ ُه ج  َ ِحيٍح َوتَ رْك  ُ اٍذهلل بَِتْنِوي  ل ِ  َ َِاِحُب ُمع  َ ْن  َكَما قَاَلُه اْبُن َمْسُعوٍد َوَخاَلَفُه ِفيِه  َن م  ِ َأْحس  َ

 تَ رِْكِه. َوَهَذا َمْعََن َكََّلِم َأمْحَد ِف...  
 وكهه بهاض ِف األصل

َنهلل   ُه َأْحس  َ َرى تَ رْك  َ ْن ق َ ْد ي   َ ْن الن  َّاِ  م  َ َحابَِنا َمْن َأْوَجَيُه َكَما َأنَّ اْلُمْرِجََْة َبْظ ُ ُرُمهلل َوم  ِ ِْ اُم ِفي  ِه: َوِمْن َأ ْقس  َ فَاإْلِ
 ُنوٌع َحْظًرا َأْو َكَراَهًة َأْو َمْسُنوًًن َأْو ُمْسَتِوي احْلَالََتْ ِ. إمَّا َواِجٌب َأْو ُمْسَتَحبو َأْو مَْ 

ِخ َذل ِ َك َأْو اْلُل  ْفِ  َواِم َنس  ْ ْن ج  َ ِد َواْلَوِعي  ِد م  ِ ََن اْلَوع  ْ ُر َمع  ْ ِ  َيْظه  َ ْن َوِِبََذا الَِّذي ذََكْرًَنُم ِف اْلَيم  ِ  ِفي  ِههلل ف َ ِإنَّ م  َ
رَبًا: ق َ اَل النَّس  ْ  ََن الطَّل  َِبهلل ف َ ِإَذا ق َ اَل: إْن رَآ   َُا خ  َ ٌن َمع  ْ مِّ رَبٌ ُمَت   َ َو خ  َ وُل ه  ُ ُر يَ ق  ُ ََ َواآْلخ  َ ِذ ي اْلك  َ ُخ يَ ْقَت   ِ

رَبًا  َو خ  َ ْيَ  ه  ُ ِههلل فَ ل  َ رِبُك ب  ِ ْرِبك إَذا فَ َعْلت  ه َوُم  ُْ اَعَة ِل   َ ِّْ ُمرِي  ٌد الس  َّ مََّن إ َربْ ُتكهلل َت   َ َذا ض  َ َت ه  َ ا فَ َعل  ْ ً   ْ َ
يَِْة َواْلَكف  َّ فَ َيُكوُن النَّْسخُ  َِ اْلَمش  ِ ا أَن  َُّه ِف َِب ِْْليًيا لِلطََّلِب َعَلى اْلَرَبِهلل َكم  َ ارَِة  َعاِئًدا إىَل َما ِفيِه ِمْن الطََّلِب تَ 

ِْْلُب َأَحُدُ َا ِرََسِب ال َّم ائِمهلل َوَِلََذا فَ رََّق َغَلَب اْلَرَبُ َعَلى الطََّلِبهلل ِْلَنَّ اْلَكََّلَم إَذا َتَ مََّن َمْعنَ َياِن فَ َقْد يَ 
ِرِض  ِف اْلَْلِف َبْ َ اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد؛ ِْلَنَّ اْلَواِعَد َلمَّا َتَ مََّن َكََّلُمُه عََلَب اْلَرَبِ اْلَمْوُعوِد ِبهِ  ِه ِف َمع  ْ ِمْن نَ ْفس  ِ

ْن اْلُعق  ُ  َواَض م  ِ ِه اْْلَع  ْ ِة اْلِتَزام  ِ َك ِنَْنزِل  َ اَر َذل  ِ ِة ِ  َ ُه اْلُمَقابَ ل  َ وُم إْبطَال  ُ ََّل    َُ ِه ف  َ ْيِِم َعَلي  ْ َب لِْ  َ ٌر َوج  َ ُه َأم  ْ وِدهلل فَِإن  َّ
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َو َواْلُمتَ َوعُِّد َتَ مََّن َكََّلُمُه عََلَب الشَّرِّ اْلُمتَ َوعَِّد ِبِه ِف َمْعِرِض اْلُمَقابَ َلِة ِنَْنزَِلِة إْلَزاِمِه  َْْيِِم ِعَوًضا إَذا َبَذَل ه  ُ ِل
َْْيِ فَ َلُه اْلِتَزاُمُه َوَلُه تَ ْرُك اْلِتَزاِمِه.َما  َُِب َعَلْيِههلل   َوَما َوَجَب َلُه َعَلى اْل

ََن اْلُمطَال  ِ  وِل اْلَمِيي  ِعهلل َوِف َمع  ْ َد ُحص  ُ ِب ِِبْلَمِيي  ِع فَ َقْوُلك: "ِبْعُتك َهَذا ِِبَْلٍف". ِف َمْعََن اْلُمَواِعِد ِِبْْلَْلِف ِعن  ْ
ِفهلل َفُمطَالَ  َد ب َ ْذِل اْْلَل  ْ وِق ِعن  ْ ائِِر احْلُق  ُ ِه ِبس  َ ْن ُمطَالََيت  ِ اًَل م  ِ َن ح  َ َو اْلُعُقوب َ ُة ل  َْيَ  ِبَِْحس  َ ُه ِِبْلَوِعي  ِد ال  َِّذي ه  ُ يَ ت  ُ

ْل ُ  ُ  َْ َُ اْْلَملَِ ف َ ََّل  ْو ا ش  َ ْوِع ُعُقو اْلَواِجَيِة َلُه َعَلى َسِييِل اْلُمَقابَ َلِةهلل فَِإنَّ َأْخَذ احْلُُقوِق ِمْن الن  َّاِ  ِفيه  َ ْن ن   َ ب َ ٍة  م  ِ
ََْرُض ََتِْثيُل َهَذا ِِبََذا ِفيَما  َُِب لِْلُمَتَكلِِّم َوَما  َُِب َعَلْيِههلل  َا اْل ُد َواْلَوِعي  ُد َوِإْن مَلْ ُتَسمَّ ِِبَاهلل فَِإَّنَّ فَِإَذا َكاَن اْلَوع  ْ

َُ َا َذِلَك ِنَْنزَِلةِ  َِيَّ َنْ ِ عََلًيا  ْن َوِإْن َتَ مََّنا َخرَبًا فَ ُهَما ُمَتَ مِّ ََْة ال  َْرَبِ ع  َ ي َُْتُه ِ  ِ ي ِِ ْنَشاِء الَِّذي َوِإْن َكاَن   اإْلِ
إْنَشاٌء ِلْْلِرَاَدِة اْلَماِضي فَ ُهَو إْنَشاٌء ِْلَْمِر َحاِضٍرهلل َوَهَذاِن َوِإْن َكاَن َلْفُظُهَما َلْفَظ اْلَرَبِ َعْن اْلُمْستَ ْقَيِل فَ ُهَما 

ْن ق َ اَل: َوالطََّلِبهلل فَِإَذا َكاَن َوْعٌد َوَجبَ  ا ق َ اَل ِلم  َ ِذًِب َكم  َ َي ُخْلُفُه ك  َ ْم َوََل  َفُسمِّ ُرَجنَّ َمَعك  ُ يُكْم  }لََنء  ْ ُنِطي  ُع ف  ِ
اِذبُوَن{وقوله:  [11]احلشر: َأَحًدا أََبًدا{ َهُد ِإِن  َُّْم َلك  َ ُ َيش  ْ اُذُم  [11]احلش ر: }َواَّللَّ ْب إنْ ف  َ اَن َوِعي  ًدا مَلْ    َِ َوِإَذا ك  َ

ِنِه َمْعََن    بَ َياِن اَِلْسِتْحَقاِق. لَِتَ مُّ
ِه:  َلُف ِف قَ ْول   ِ َرُم الس   َّ ا ذَك   َ ُخ اْلَوِعي   ِد َكم   َ وُم َنس   ْ َذا فَ َيج   ُ ى ه   َ وُم َوَعل   َ ْف   ُ ُْ ُكْم َأْو  ا ِف أَنْ ُفس   ِ ُدوا م   َ }َوِإْن تُ ي   ْ

  [284]اليقرة: ُُيَاِسْيُكْم ِبِه اَّللَُّ{
َد  ُد بَ ع  ْ ا اْلَوع  ْ َواُم َوَأم  َّ ُه ج  َ ِل فَ يَ تَ َوج  َّ َل اْلَعم  َ ا قَ ي  ْ ُروِط. َوَأم  َّ ُب اْلَمش  ْ ُءُه ِْلَن  َُّه ُموج  َ ََّل    َُوُم َنس  ْ ِتْحَقاِق ف  َ اَِلس  ْ

نْ  مَِمِة ِمْن اْْلََعاَلِة َوَُِْوَهاهلل فَِإنَُّه إَذا قَاَل: "م  َ دِ  َنْسِءِه َكَفْسِخ الت َّْعِليَقاِت اْْلَائَِزِة َغْيِ الَّلَّ ي اآْلب ِ ِق فَ ل َ ُه َردَّ َعي  ْ
ْنَشاَءات ِهَي اْلُعُقوُد اْلُمَت َ  َنُة اْلت ِ َزاَم ِدْرَهٌم" فَ َلُه َفْسُخ َذِلَك قَ ْيَل اْلَعَمِل. َواْلَفْسُخ َكالنَّْسِخهلل َهَذا َفْسٌخ إِلِ مِّ

 اْلَفْسِخ أَنَُّه رَْفُع احْلُْكِم الَِّذي ُهَو الطَّل َ ُب إرَاَدٍة َلُه َأْو َعَلْيِه َوَهَذا َفْسٌخ ِلطََلِب أَْيً ا. وََكَما َأنَّ اْلُمَتَصوََّر ِف 
ُد َواْلَوِعي  ُد رَف  ْ  َِبَحُة وََكَذِلَك اْلَوع  ْ رَاَدُة َأْو اإْلِ ْذُن ِبْلَفْسِخ رَْفُع احْلُْكِم الَِّذي ُهَو اإْلِ َو َأْو اإْلِ ِم ال  َِّذي ه  ُ ُع احْلُك  ْ

َِبَحِةهلل فَ هَ  ْعطَاِء َأْو اإْلِ َو اْْلََ  َْاُن إرَاَدُة اإْلِ ََن الطَّل َ ِب َوال  َْرَبِ َوه  ُ َا َكاَن ِْلَنَّ ِمْن اْلَكََّلِم َما َتَ مََّن َمع  ْ َذا ُكلُُّه إَّنَّ
 َوالنُُّذوُر َواْلَوْعُد َواْلَوِعيُد َواْلُعُقوُد. 

هِ  ََ الن  َّاُ  ِف َأْحَكام  ِ َطَر رَبٍ  فَ َهَذا اْلِقْسُم الثَّاِلُث اْلُمرَكَُّب ُهَو ال  َِّذي اض  ْ ََّلَم إىَل خ  َ ُهْم اْلك  َ َم بَ ْع   ُ َوَل  ََِذا َقس  َّ
َّ غ َ ْيُ الطَّل َ ِب  ا  َُ عََلي ً ا َوِإْذًًن َوم  َ ْنَشاُء َأَعمَّ ِمْن الطَّل َ ِب؛ ِْلَن  َُّه يُ ْنش  ِ ا َأْن َوِإْنَشاٍء لَِيُكوَن اإْلِ ْذِن؛ ِْلَن  َُّه إم  َّ َواإْلِ

 ُجوًدا َأْو َعَدًما. َيْطُلَب ِمْن نَ ْفِسِه َأْو ِمْن َغْيِِم وُ 
 لَغك ت ُف  غم هما الت  هم، ت  هُم الكالِم إىل وربد وإيشاند الشيخ: 
 ِبقد ءطهللال ، آوهللا ءطهللال عالب: 
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 ءطهللال  ولنتهِالشيخ: 
 ءطهللال  ولنتهِ الفصلالقارئ: 
 طه  اوتم اوتمالشيخ: 

 ََ َطَر َو ال  َِّذي اض  ْ ََّلَم  القارئ: فَ َهَذا اْلِقْسُم الثَّاِلُث اْلُمرَكَُّب ه  ُ ُهْم اْلك  َ َم بَ ْع   ُ ِه َوَل  ََِذا َقس  َّ الن  َّاُ  ِف َأْحَكام  ِ
َّ غ َ ْيُ  ا  َُ عََلًيا َوِإْذًًن َوم  َ ْنَشاُء َأَعمَّ ِمْن الطََّلِب؛ ِْلَنَُّه يُ ْنِش ْذِن؛ ِْلَن  َُّه إىَل َخرَبٍ َوِإْنَشاٍء لَِيُكوَن اإْلِ  الطَّل َ ِب َواإْلِ

 ِه َأْو ِمْن َغْيِِم ُوُجوًدا َأْو َعَدًما. إمَّا َأْن َيْطُلَب ِمْن نَ ْفسِ 
ْذُن يَ َتَ مَُّن َمْعََن الطََّلِب؛ ِْلَنَُّه عََلَب ِمْن نَ ْفِسِه ََتِْكَ  اْلَمْنُذوِن َلُه َكَما َأنَّ  ٌن َوَقْد يُ َقاُل: اإْلِ مِّ  اَِلْلت ِ َزاَم ُمَت   َ

ُ َمْعََن الطََّلِب؛ ِْلَنَُّه َجَعَل َعَلى نَ ْفِسِه َحقًّ  َذا َوَاَّللَّ َذا ه  َ ا. فَ ه  َ ا َيْطلُُيُه اْلُمْسَتِحقُّ ُوُجوًِب َوُهَناَك َجَعل َ ُه ل َ ُه ُمَياح  ً
 َِّ ُ َأْعَلُم. َواحْلَْمُد َّلِلَِّ َر ُهَما. َوَاَّللَّ   اْلَعاَلِمَ .َأْعَلُمهلل فَ يَ ُعوُد اْْلَْمُر إىَل عََلٍب َأْو َخرَبٍهلل َأْو ُمرَكٍَّب ِمن ْ

 وريًا  زاك هللاالشيخ: 
 القارئ: َفْصٌل:

 كصل ِف ألش؟ الَنوانالشيخ: 
 القارئ: َفْصٌل:

ِل َتْظَهُر َمْسنََلُة "اَِلْسِتثْ َناِء ِف الظَِّهاِر"  ِْ ْمَناُم ِمْن اْْلَ  َوِنَا َقدَّ
 هللا امل تَانالشيخ: 

 القارئ: فَِإنَّ قَ ْوَلُه أَْنت َعَليَّ َحَراٌم. 
 ال حو: وال قو  إال ِبهللالشيخ: 
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ِم(  )فتُح الرَّحيِم امللِك العَّلَّ
لَّى هللاُ وسلََّم على نييِّنا  مٍَّد وعلى آِلِه ِو  حِيِه أمجع  َ هلل اللَّه  مَّ اغف  ْر  َِّ العاملَ هلل ِو القارئ: احلمُد هلِل ر

 ِف كتاِبِه: -رمَحُه هللاُ تعاىل-لسَّعديُّ قاَل الشَّيُخ عيُد الرَّمحِن بُن ًنٍِر ا لشيِءنا وللحاضريَن واملستمعَ .

ن الق  رآِن" ََّلِق َواْلحك  اِم ال   ُمستنَ َيطِة م  ِ ِد َواْلخ  ْ ِم ِف ِعلِم العَقائ ِ ِد َوالتَّوحي  ْ ق  اَل  "فَتُح الرَّحيِم ال َمِلِك الَعَّلَّ
 ِف أحكاِم النِّكاِح:  -رمَحُه هللاُ تعاىل-

هلل وإْن ملْ تكْن حامَّلً فينربعِة أشهٍر وعشًرا احتياعًا  حامَّلً بوضِع احلَْملِ وأمَّا ال ُمتوَّفَّ عنها فِعدُُتا إْن كانتْ 
 َعِن احلمِل.
ِه:  ِهنَّ{وِف قول   ِ َن ِفَ أَنُفس   ِ ا فَ َعل   ْ ْيُكْم ِف م   َ اَح َعل   َ َّلَ ُجن   َ فيه   ا تنيي   ٌه عل   ى اإلح   داِد عل   ى  [240]اليق   رة: }ف   َ

ا َترتُك ِف وقٍت عِ  َِ اْلماِل واحلُِليِّ والطِّيِب ال ُمتوَّفَّ عنها موُجهاهلل وأِنَّ دَُُّتا كلَّما َيدعوا إىل نكاِحها ِمن ثيا
 والُكحِل واحلِنَّا وُِوهاهلل كما وردْت ُمفصَّلًة ِف السُّنَِّة.

اء{وقولُُه تعاىل:  ى [235]اليق رة: }َوََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم ِبِه ِمْن ِخْطَيِة النِّس  َ هللاُ  التع  ريُض ال  ذي نف  َ
احلرَج في  ِه ِف خطي  ِة الي  ائِن بوف  اٍة أو ث  َّلٍث أو فس  ٍخ. فالتص  ريُح َل ُي  لُّهلل والتع  ريُض ال  ذي ُيتم  ُل اِلطي  َة 
ا ِف حك  ِم الزوج  اِتهلل  وُيتمُل غيَها َل ِبَ  بِههلل وأمَّا الرجعيُة فَّل بلُّ ِخطيُتها َل تصرًُيا وَل تعريً ا؛ ْلِن  َّ

َِ َأوىل نف  ُ  العق  ِد فه  و ح  راٌم وِف هذم اآليِة برمُي العقِد عل ْن ِب ى املعتدَِّة؛ ْلنُه إذا حرَّمْت خطيُته  اهلل فم  ِ
 غُي منعقٍد.

ِةهلل فإْن كانْت رجعيًَّة فلها النفق  ُة؛ ْلنَّ هللَا جعَله  ا موج  ًةهلل وموُجه  ا أح  قُّ  وأمَّا نفقُة املطلَّقِة ما دامْت ِف الِعدَّ
 واملسكِن. ِباهلل فلها ما للزوجاِت ِمن النفقِة والكسوةِ 

نَّ ُأوََلِت مح  ٍَْل ف َ نَنِفُقوا َعل َ ْيِهنَّ وأمَّا اليائُن فإْن كانْت حامًَّل فلها النفقُة ْلجِل محِلها لقول ِ ِه تع  اىل:  }َوِإن ك  ُ
َُّ َيَ ْعَن مَحَْلُهنَّ{  ملْ تكْن حامًَّلهلل فليَ  َلا نفقٌة واجيٌة وَل ِكسوٌة.وإْن  [6]الطَّلق: َح

ُه ِف حي  اِل أبي  ِه فنفق  ُة الزوج  ِة تن  درُج فيه  ا نفق  ُة الرَّض  اِع  هلل فإْن كانْت أُم  ُّ َِ وأمَّا نفقُة الرَّضاِع فِهَي على اْل
ْب غيَهاهلل وإْن ملْ تكْن ِف حياِلِههلل فعليِه فلْم يُوجِ  [233]اليقرة: }َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْمقُ ُهنَّ وَِكْسَوُُتُنَّ{لقوِلِه:  

ِه تع  اىل:  ورَُهنَّ{َل  ا َأج  ُر الرَّض  اِع لقول  ِ ْم ف  َ ُتوُهنَّ ُأج  ُ ْعَن َلك  ُ ِإْن َأْرض  َ  }َلَ أْن  -تع  اىل-وأم  َر [ 6]الط  َّلق: }ف  َ
 لِّ ضرٍر.وهذا شامٌل لك [233]اليقرة: ُتَ  رَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَلَ َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدِم{
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اسُتِدلَّ ِبا على نفق  ِة القري  ِب اِت  اِج إذا ك  اَن وارث ُ ُه [ 233]اليقرة: }وعلى الوارث مثل ذلك{وقولُُه تعاىل: 
غنًيا وارًَث لُههلل وهذا الشَّرُط اْلخُي ِف غِي اْلِوِل والفروِعهلل ف  الْكُّ م  نهْم علي  ِه نفق  ُة الفق  ِي وارًَث ك  اَن أو 

 غَي وارٍث.
ا ح  دوَد  [229]اليقرة: َفََّل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت ِبِه{}وقولُُه:  ِع عن  َد خ  وِف أْن َل يُقيم  َ فيِه جواُم الُل  ْ

 هللِاهلل وأنُه  وُم ِبلقليِل والكثِيهلل وأنُه فديٌة َل ُُيَسُب ِمن الطََّّلِقهلل وليَ  فيِه رجعٌة.
تَِّعه  ا  [241]اليقرة: {}َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع ِِبْلَمْعُروفِ قولُُه:  ْن عل  ََّق موجت َ ُه أْن َُ يشمُل كلَّ مطلقٍةهلل فينيْي ِلم  َ

ا ِف ه  ذِم احل  اِل منكس  ٌر خاعُره  اهلل  ِر ِمن املاِلهلل وذلَك ِمن أف   ِل اإلحس  اِنهلل ومك  ارِم اْلخ  َّلِق ْلِن  َّ ِبملتيسِّ
 وملْ ُيَسمِّ َلا َمهًرا.قليٌل ِف الْالِب ما ِف يِدهاهلل وَل َتُب إَلَّ إذا علََّقها قيَل الدخوِل 

ِة ولراح  ِة  ن التَِّيع  َ وقْد أرشَد هللاُ الزوَج إىل أْن َسَك موجَتُه نعروٍف أو يفارَقها نعروٍفهلل وذلَك للس  َّلمِة م  ِ
ن ه  ذا  ن اْلك  داِرهلل فه  ْل أحس  ُن م  ِ ِة ب  َ  اْلِ  هاِرهلل وحص  وِل احلي  اِة الطيي  ِة املانع  ِة م  ِ الط  رَفْ ِ وبق  اِء اْلُْلف  َ

 قوٍم يوقنوَن؟!احلكِم ل
ِه تع   اىل:  اِمَلْ ِ{واس   تدلَّ بقول   ِ ْوَلْ ِ ك   َ نَّ ح   َ ْعَن َأْوََلَده   ُ َداُت يُ ْرض   ِ ِه: [ 233]اليق   رة: }َواْلَوال   ِ ُه م   َع قول   ِ }َومَحْل   ُ
 إنَّ أق  لَّ م  دٍة َك  ُن حي  اُة احلم  ِل فيه  ا س  تَة أش  هٍرهلل ْلن  َك إذا ألقي  تَ  [15]اْلحق اف: َوِفَصالُُه َثََّلثُوَن َشْهرًا{

 احلوَلْ ِ ِمن الثَّلثَ  شهًرا بَِقَي ستُة أشهٍر للحمِل.
يٌم   َوِإنْ قوله تعاىل:  وٌر رَّح  ِ ُهٍر ف َ ِإْن ف َ  ُؤوا ف َ ِإنَّ اَّلّلَ َغف  ُ ِة َأش  ْ َربُُّ  َأْربَ ع  َ وْا  }لِّلَِّذيَن يُ نْيُلوَن ِمن نِّس  َ ئِِهْم ت   َ َعَزم  ُ

يٌع َعِليٌم{  [. 227-226:]اليقرة الطَََّّلَق فَِإنَّ اَّلّلَ ْسَِ

 قف  غم م ذلل اإللالنالشيخ: 
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 )الطُّرُق احلكميَُّة(
لَّى هللاُ وسلََّم وِبرَك على نييِّنا  مٍَّد وعلى آِلِه  َِّ العاملَ هلل ِو حِيِه أمجعَ هلل اللَّهمَّ القارئ: احلمُد هلِل ر ِو

ِف كتاب  ه "الط  ُّرِق احلكمي  َِّة ِف  -رمح َ ُه هللاُ تع  اىل-ق  اَل اب  ُن الق  يِِّم  اغف  ْر لن  ا ولش  يِءنا ولوال  دينا واملس  لمَ .
ياسِة الشَّرعيَِّة":  السِّ

 َفْصٌل:
َلَم  قَاَل اْلُمَعيُِّنوَن ِِبَِلْخِتَياِر: َقْد َحَصَل التَّْحِرمُي ِف َواِحَدٍة ََل  ِبَعْيِنَهاهلل َفَكاَن َلُه تَ ْعِيينُ َها ِِبْخِتَيارِِمهلل َكَما َلْو َأس  ْ

 احْلَْرِصُّ َوَبَْتُه ََخُْ  ِنْسَوٍةهلل َأْو ُأْخَتاِن: اْخَتاَر.
ُهنَّ  ن ْ َة م  ِ يَِّةهلل ف َ ِإنَّ اْلُمَحرَّم  َ َُ اْلُقْرَعِة: َهَذا اْلِقَياُ  ُمْيط َ ٌلهلل َأوًََّل ِِبْلَمْنس  ِ َحا ِْ َياِن غ َ ْيُ ُمَعي َّن َ ٍةهلل قَاَل َأ َد النِّس  ْ  بَ ع  ْ

 َولَْيَ  َلُه تَ ْعِيينُ َها. 
َُ ال َّ َأْشَكَلْتهلل َبْل اْل  ََْوا ؛ فَِإنَّ التَّْحِرمَي َهاُهَنا َوَقَع ِف ُمَعي ََّنٍةهلل  َُ َغْيُ َقِويٍّ اَل: َوَهَذا اْْلََوا ِحيُحهلل َأْن يُ ق  َ ص  َّ

ْسََّلِمهلل َبْل إَذا َع ََّ اْلُمْمَسَكاِت َأْو اْلُمَفارَقَاِت: َحَصَلْت اْلُفْرق َ ُة ََل َتْطُلُق َعَلْيِه اْْلُْخُت َوا ْلَاِمَسُة ِنَُجرَِّد اإْلِ
ُة ِمْن ِحيَنٍِْذ.  ِمْن ِحِ  الت َّْعِيِ هلل َوَوَجَيْت اْلِعدَّ

َُم َبْ َ أْن َُِْسَك أو يُ َفارِ  ِة َهاُهن َ ا َوِسرُّ اْلَمْسنََلِة: َأنَّ الشَّارَِع َخيَّ َرُم ِِبْلُقْرع  َ َقهلل َنَظًرا َلُههلل َوتَ ْوِسَعًة َعَلْيِههلل َوَلْو َأم  َ
َهاهلل َوُدُخول  ُُه ِف اإْلِ  ُ   ِْ ْن يُ ْي ِه م  ِ ْت َعَلي  ْ اهلل َوأَبْ ق  َ ْن ُيُِي ُّه  َ ِه م  َ ْن ِنَكاح  ِ ُة ع  َ ْت اْلُقْرع  َ ي فَ ُرن  ََّا َأْخَرج  َ ََّلِم يَ ْقَت   ِ س  ْ

ْسََّلِم: َردُّ َذِلَك إىَل اْخِتَيارِِم َوَشْهَوتِِههلل ِبََِّلِف َما إَذا عَلََّق ُهَو   تَ ْرِغيَيُه ِفيِههلل َوَبِْييُيهُ  إلَْيِههلل َفَكاَن ِمْن َ َاِسِن اإْلِ
ُه يَ ْنَكس   ِ  اهلل فَِإن   َّ ٌد أَْي    ً ِه فَاس   ِ وا ب   ِ ِذي اْحَتج   ُّ اَ  ال   َّ ُهنَّ. عل   ى َأنَّ اْلِقي   َ ن ْ َدًة م   ِ ِه َواح   ِ اِء نَ ْفس   ِ ْن تِْلق   َ َ م   ِ ا إَذا ُر ن   ِ

َتٌة ِنُذَكَّاٍةهلل فَِإنَُّه لَْيَ  َلُه تَ ْعِيُ  اْلُمَحرََّمِة.  اْختَ َلَطْت َمْوَجُتُه ِبَِْجَنِييٍَّةهلل َأْو َمي ْ
 ِ َذاهلل ِب  ِ ن َ ا ِفي  ِه ه  َ ُردُّ َعَلي ْ َُُْن مَلْ َنْسَتِدلَّ ب ِ َدلِيٍل ي   َ َتَدلَّ ن  َِْن ََّلِف م  َ فَِإْن ِقيَل: َوََل إْخَراُجَها ِِبْلُقْرَعِة. قُ ْلَنا:  ْن اس  ْ

 يَ ْنَكِسُر َعَلْيِه ِبَذِلَك.
َّ اْشتَ َيَه. ِقيَل: َلمَّا اْشتَ َيَه َومَاَل َدلِيُل تَ ْعِييِنِه: َذا  فَِإْن ِقيَل: التَّْحِرمُي َهاُهَنا َكاَن ِف ُمَع ٍَّ  َهِمهلل َوه  َ اْلُمي ْ اَر ك  َ َ  ِ

ُهنَّ.ُحجَُّة َماِلٍك َعَلْيُكْمهلل َحْيُث َحرََّم اْْلَمِ  ِْبَاِم اْلُمَحرََّمِة ِمن ْ  يَع؛ إِلِ
عُ  اَن اْلَمْرج  ِ ٍة َفك  َ ْن مُجْل  َ ِه م  ِ ْرٍد ََل ِبَعْين  ِ َق ِبف  َ ٌم تَ َعل  َّ ا ُحك  ْ ِرمُي َهاُهن  َ ِ : التَّح  ْ َُ الت َّْعي  ِ َحا ِه إىَل ق  َاَل أَِ  ْ  ِف تَ ْعِيين  ِ

ُِرْبٍَة.  اْلُمَكلَِّفهلل َكَما َلْو َِبَع َقِفيًزا ِمْن 
ه  َ َوقَاَل أَ  ْزٍء ِمن ْ لُّ ج  ُ وُم ك  ُ َزاُءهلل َويَ ق  ُ اَوى اْْلَج  ْ ُث تَ َتس  َ ِعهلل َحي  ْ حُّ ِف اْليَ ي  ْ ا َيص  ِ ِب  َْاُم إَّن  ََّ ِة: اإْلِ َُ اْلُقْرع  َ َحا اَم ِْ ا َمق  َ

َذِلَك الط  َّ  ُة َهاُهن  َا ق َ ْدرًا مَائ ِ ًدا َعل  َى الت َّْعي ِ ِ هلل َول َ ْيَ  ك  َ ِر ِف الت َّْعي ِ ِ هلل ف َ ََّل تُِفي  ُد اْلُقْرع  َ ََّلُقهلل ف َ ِإنَّ َ َل  َُّه ََل اآْلخ  َ
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اِت أَ  َدى الزَّْوج  َ اِفِر ِبِِح  ْ نََلِة اْلُمس  َ َو ِنَس  ْ ََْرُض ِمْن هذا هو الْرُض ِمن ه  ذاهلل فَ ه  ُ َيَه تَ َتَساَوى َأفْ َراُدُمهلل َوََل اْل ش  ْ
َمِةهلل ِمْنُه ِنَْسنََلِة اْلَقِفيِز ِمْن الصُّرْبَِة املتساويِةهلل َأََل تَ َرى َأنَّ الت ُّْهَمَة ت َ  نََلِة اْلِقس  ْ ْلَحُق ِف الت َّْعِيِ  َهاُهَناهلل َوِف َمس  ْ

 َوِف َمْسنََلِة الطَََّّلِقهلل َوََل تَ ْلَحُق ِف الت َّْعِيِ  ِف َمْسنََلِة اْلَقِفيِز ِمْن الصُّرْبَِة اْلُمَتَساِويَِة؟ 
ُق ِفي  ِه ََل َوَهَذا ِفْقُه اْلَمْسنََلِة: َأنَّ اْلَمْوِضَع الَِّذي تَ ْلَحُق ِفيهِ  ا ََل تَ ْلح  َ َا َوم  َ  الت ُّْهَمُة ُشرَِعْت ِفيِه اْلُقْرَعُة نَ ْفي ً ا َل  َ

 فَاِئَدَة ِفيَها. 
َهًما ِمْن َعِييِدِمهلل َأْو َأرَاَد السََّفَر ِبِِْحدَ  تَ َقٌض ِنَا إَذا َأْعَتَق َعْيًدا ُمي ْ  ى ِنَسائِِه.َعَلى َأنَّ َهَذا اْلِقَياَ  ُمن ْ

 َُ َحا ِْ  ِتَيارِِم.الت َّْعِيِ : َلمَّا َكاَن َلُه تَ ْعِيُ  اْلُمطَلََّقِة ِف اَِلبِْتَداِءهلل َكاَن َلُه تَ ْعِيينُ َها ِف ََثِْ احْلَاِل ِِبخْ  قَاَل َأ
قو لِ  ِ  ح  َ ْق ِِبلت َّْعي  ِ َداِء مَلْ يَ تَ َعل  َّ ٌدهلل فَِإن  َُّه ِف اَِلبْت  ِ اٌ  فَاس  ِ َذا ِقي  َ ِة: ه  َ َُ اْلُقْرع  َ َحا اَل أَِ  ْ َد ق  َ ِةهلل َوبَ ع  ْ ْيِ اْلُمطَلَّق  َ َ  ْ
ه  َ  ُهنَّ َقْد َتدَِّعي َأنَّ الطَََّّلَق َواِقٌع َعَلي ْ يَقاِع َقْد تَ َعلََّق ِبِه َحقُُّهنَّهلل فَِإنَّ ُكلَّ َواِحَدٍة ِمن ْ َعَهاهلل اإْلِ اهلل لَِتْمل  َِك ب ِ ِه ُب   ْ

ِْلْك ُهَو تَ ْعِييَنُه لِلت ُّْهَمِةهلل ِبََِّلِف اَِلبِْتَداِء.َأْو َواِقٌع َعَلى َغْيَِها؛ لَِتْستَ ْيِقَي ِبِه نَ َفَقتَ َها وَِكسْ   َوَُتَاهلل فَ َلْم ََ
ُ ِف ُسورَِة اْلَماِئَدةِ  ْرآِن قَاَل اْلُمْيِطُلوَن لِْلُقْرَعِة: رأَيْ َنا اْلُقْرَعُة ِقَماٌر َوَمْيِسٌرهلل َوَقْد َحرََّمُه اَّللَّ ِر اْلق  ُ هلل َوِهَي ِمْن آخ  ِ

 ا َكاَنْت َمْشُروَعًة قَ ْيَل َذِلَك.نُ ُزوًَلهلل َوِإَّنََّ 
ولُُه  ُ َوَرس  ُ رََع اَّللَّ ْد ش  َ ِة: ق  َ َُ اْلُقْرع  َ َحا اَل أَِ  ْ لَّمَ -َوق  َ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ ْن أَنِْيَيائ  ِِه  -ِ  َ رَبَ ِب  َِا ع  َ َةهلل َوَأخ  ْ اْلُقْرع  َ
ا رَ  َاهلل َوفَ َعَله  َ اهلل غ  َْيَ َذامٍّ َل  َ رِّرًا حِلُْكِمه  َ ِلِههلل ُمق  َ وُل اَّللَِّ َوُرس  ُ لَّمَ -س  ُ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لَّى اَّللَّ َحابُُه  -ِ  َ رض  ي هللا –َوأَِ  ْ

ُ  -عنهم َِاَِنُْم اَّللَّ َعْن اْلِقَماِر ِبُكلِّ َعرِيٍقهلل فَ َلْم ُيَشرِّْع ِلِعَياِدِم اْلِقَماَر ق َ طُّهلل َوََل  -ُسْيَحانَهُ -ِمْن بَ ْعِدِمهلل َوَقْد 
ًَّلهلل فَاْلُقرْ  ِْ  َعُة َشْرُعُه َوِديُنُههلل َوُسنَُّة أَنِْيَيائِِه َوُرُسِلِه.َجاَء ِبِه َنِبو َأ

ُرورَ  ُه ال   َّ ٍه ََل تُِييح  ُ ِة َعل َ ى َوج  ْ ْن ل َ ُه َوقَاَل اْلَمانُِعوَن ِمْن اْلُقْرَعِة: َقْد اْشتَ يَ َهْت اْلُمَحلَّل َ ُة ِِبْلُمَحرَّم  َ ُةهلل فَ ل َ ْم َُْك  ِ
َتٌة ِنُذَكَّاٍة.إْخَراُجَها ِِبْلُقْرَعِةهلل َكَما َلْو اْشت َ   يَ َهْت ُأْخُتُه ِبَِْجَنِييٍَّةهلل َأْو َمي ْ

 ِ هلل ِب  ِ كِّ ِرمِيهلل َوََل نُزِيل ُ ُه ِِبلش  َّ َل التَّح  ْ ِحُب أَِ  ْ َُ اْلُقْرَعِة: اْلَفْرُق أَن َّن َ ا َهاُهن َ ا َنْسَتص  ْ َحا ِْ نَلَِتَناهلل َوقَاَل َأ ََّلِف َمس  ْ
ِليَّ ق َ ْد مَاَل ِِبل ِرمَي اْْلَِ  ْ ُهنَّ َوق َ َعهلل ف َ ََّل ف َ ِإنَّ التَّح  ْ ن ْ َدٍة م  ِ ِرمِي الط  َّاِرِئ ِبَِيِّ َواح  ِ َكْكَنا ِف ُوق ُ وِع التَّح  ْ اِحهلل َوش  َ نِّك  َ

 َيِصحُّ إحْلَاُق إْحَدى الصُّورََتْ ِ ِِبْْلُْخَرى.
ُْْرُِج اْلُقْرَعُة َغْيَ اْلُمطَلََّقِةهلل فَِإنَُّه لَْيَ  ََلَا ِمْن اْلعِ  ُْْرُِج ِبِه اْلُمطَلََّقَة ِبَعْيِنَها.قَاَل اْلَمانُِعوَن: َقْد   ْلِم َوالتَّْمِييِز َما 

اْعرِتَاٌض َعَلى السُّنَِّةهلل فَ ُهَو َمْرُدوٌد. َوأَْيً ا: فَِإنَّ الت َّْعِيَ  ِِبَا َأْوىَل ِمْن الت َّْعي ِ ِ   -َأوًََّل -َوقَاَل اْلُمْقرُِعوَن: َهَذا 
 ْعِل اْلَمْرَأِة ُمَعلََّقًة إىَل اْلَمْوِتهلل ِِبَِلْعرِتَاِض َوالتََّشهِّيهلل َأْو جَ 

 ِبألُهللااض"الشيخ: "
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 "ِبْلغراِض"ل و: ِف ي ِل  القارئ: 
 صحالشيخ: 
 واملثبتل "ِبال رتاض"القارئ: 

اِع الط  َََّّلِق ِبَِْرب َ ٍع ِْلَج  ْ  ْوِتهلل َأْو إيق  َ ًة إىَل اْلم  َ ْرَأِة ُمَعلَّق  َ ِل اْلم  َ هِّيهلل َأْو َجع  ْ َدٍة ِِبْلغ  َراِض َوالتَّش  َ ِه ِبَواح  ِ ِل إيَقاع  ِ
ُهنَّ.  ِمن ْ

 َوأَْيً ا: فَِإنَّ اْلُقْرَعَة ُمزِيَلٌة لِلت ُّْهَمِة. 
َ ِبَقَ ائِِه َوَقَدرِِم َما لَْيَ  لََنا َسِييٌل إىَل تَ ْعِييِنِههلل وَ  َا تَ ْفِويٌض إىَل اَّللَِّ لِيُ َع ِّ ُ َأْعَلُم.َوأَْيً ا: فَِإِنَّ  َاَّللَّ

 ِقيَل: َفَما تَ ُقوُلوَن ِفيَما نَ َقَلُه أَبُو عَاِلٍب فَِإْن 
 قف  غم هما، هللا امل تَان، يَم ُ حم دالشيخ: 
 الدل  احلقالطالب: 
 هللا لثبتنا  غم الدل  احلق، الدل  احلق يَم ُ ،هخالشيخ: 
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 )دين احلق(
َِّ الع  امل َ  هلل والص  َّلة والس  َّلم عل  ى نيين  ا رس  ول هللا وعل  ى الق  ارئ: بس  ِم هللِا ال  رَّمحِن ال  رَّحيِمهلل احلم  ُد هلِل ر

حيه ومن اتيع هدام. ر  آله ِو ِف كتاب ِ ِه "ال  دِّين  -رمح َ ُه هللاُ تع  اىل-قاَل الشيُخ عيُد الرمحِن ب  ُن مح  َّاٍد الُعم  َ
 احلق":
ل  ى ش  رِط الع  دِل وإذا ملْ يكت  ِف ال  زوُج ِبلزوج  ِة الواح  دِة فق  ْد أِبَح هللاُ ل  ُه التَّع  دَد إىل أرب  ٍع فق  ْطهلل ع ق  ال:

ا أم  ٌر  بينُهنَّ فيما يقدُر عليِه ِمن املسَكِن والنفقِة واملييِتهلل أمَّا  ي  ُة القل  ِب فل  يَ  الع  دُل فيه  ا ش  رعًا؛ ْلِن  َّ
ى هللاُ اس  تطاعَتُه بقول ِ ِه س  يحانه:  دُل ال  ذي نَ ف  َ ُه اإلنس  اُن وَل ي ُ َّلُم علي  ِههلل والع  َ َتِطيُعوا َأْن َل َلك  ُ }َول َ ْن َتس  ْ

ِدلُ  ُتْم{ تَ ع   ْ ْو َحَرِ   ْ اِء َول   َ ْ َ النِّس   َ -ه   و اِي   ُة وم   ا يَلح   ُق ِب   اهلل فه   ذا ع   دٌل ملْ  ع   ِل هللاُ  [129]النس   اء:وا ب   َ
ْن يَع  ِدُل  -س  يحانه ن التع  دِد؛ ْلن  ُه غ  ُي مس  تطاٍعهلل وق  ْد ش  رََّع هللاُ التَّع  دَد لرس  ِلِه وِلم  َ ا م  ِ ِه مانع  ً ع  دَم بقق  ِ

 ُم نا ُيصلُحهم فهو خٌي للرجاِل والنَّساِء.أعل -سيحانه-العدَل املستطاَع؛ ْلنُه 
وذلَك ْلنَّ الرجَل السليَم لديِه استعداٌد ِف الناحيِة اْلنسيِة َيستطيُع بسيِيِه أْن َيُسدَّ احلاجَة اْلنسيَة ل  دى 

َر عل  ى ام  رأٍة واح  دٍة  نَّهلل ف  إذا ُقص  ِ هلل وكم  ا كم  ا ه  ي احل  اِل عن  َد النَّص  ارى وغ  يِهم-أرب  ِع نس  وٍة وأْن يُِعفَّه  ُ
 حصلِت املفاسُد اآلتيُة: -يُناِدي بذلَك أدعياُء اإلسَّلمِ 

ِت حاج  ِة  ن احِلرم  اِنهلل وَكي  ْ اُْلوىل: إْن كاَن منيمًنا مطيًعا هلِل ْاُف هللَا فإن  ُه ق  ْد يَع  يُ  حيات َ ُه يش  عُر بش  يٍء م  ِ
ن التَّمت  ِع النفِ  احلَّلِل؛ ْلنَّ الواحدَة َنُع احلمُل ِف اْلشهِر اْلخيِة والنِّفاُ  واحل    يُض وامل  رُض موَجه  ا م  ِ

ا إذا كان  ْت َل تُعجي ُ ُه  ِب  اهلل فيع  يُ  بع  َض حيات ِ ِه كنن  َُّه ب  دوِن موج  ٍةهلل ه  ذا إذا كان  ْت تُعجي ُ ُه وُُييُّه  ا وُبي  ُُّههلل أم  َّ
 فاْلمُر أضرُّ ِمن ذلَك.

ُف ع  َن موجت  ِِههلل وكث  ٌي م  َّْن َل الثاني  ُة: وإْن ك  اَن ال  زوُج عاِ  ًيا هلِل خائن  ًا فإن  ُه يرتك  ُب فاحش  َة ال  زًِّنهلل وينص  ر 
ن ه  ذا أن  ُه  ك  وٌم بكف  رِِم إذا ك  اَن  يرى التعدَد يرتكُب جرائَم الزًِّن واليانِة ِف تعدٍُّد غ  ُي    دوٍدهلل وأعظ  ُم م  ِ

َُ التعدَد املشروَعهلل ويَِعيُيُه وهَو يعلُم أنَّ هللَا أِبَحُه.  ُيار
ِمن الزواِج والذُّريِة إذا ُمِنَع التَّعدُدهلل فتعيُ  الصاحلُة العفيفُة م  نهنَّ أي  ِّ ًما  الثالثُة: أنَّ كثيًا ِمن النساِء ُُيَْرْمنَ 

 مسكينًة  رومًةهلل وقد تعيُ  اْلخرى فاجرًة عاهرًة يتَّلعُب اجملرموَن بعرِضها.
  "فاجرًة عاهرًة"أح   هللا إلهكم ،هِنا هنا لفظ 

 ألش كهه؟الشيخ: 
 تهللاويه هنا مناءًبا؟ "وقد تَهُش األوهللاو كا هللاً   اههللاً "لَين القارئ: 
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 إ ، لَين الي لهس  نَدها ووف  م  هللا، مثغ ا قا: ِف الهللا ل.الشيخ: 
ن الرج  اِل؛ بس  يِب تع  رُِّض الرج  اِل للم  وِت بص  فٍة أكث  ر بس  يِب  ن املعل  وِم أنَّ النس  اَء أكث  ُر م  ِ الق  ارئ: وم  ِ

َِ واْلعماِل الطرِة الِت يقومونَ  ا  احلرو ِباهلل كما أنُه ِمن املعلوِم أنَّ امل  رأَة مس  تعدٌة لل  زواِج من  ُذ اليل  وِ هلل أم  َّ
الرجاُل فليسوا كلُّهم ُمستعّديَن؛ ْلنَّ كثيًا منهْم َل يستطيُع الزواَج لعجزِِم َعن املهِرهلل وَعن تكاليِف احلي  اِة 

 الزوجيِة إخل. 
ُم أنَّ اإلس  َّلَم أنص  َف امل  رأَة وَرمِحَه  ا ُم أع  داٌء للم  رأِة وِب  ذا يُعل  َ ارِبوَن التَّع  دَد املش  روَع ف  إِنَّ ا ال  ذيَن ُي  ُ هلل أم  َّ
نُُّة أنيي   اِء هللِا  م يتزوج   وَن النس   اَءهلل  -عل   يهُم الص   َّلُة والس   َّلمُ -وللف    يلِة ولينيي   اِءهلل فالتع   دُُّد س   ُ إذ إِن   َّ

 و معوَن بينهنَّ ِف حدوِد ما شرَع هللاُ َلْم.
حُّ وأمَّا الْيُة واحلزُن الذي ب ُّ   بِه الزوجُة حينما  خُذ موُجها اْلخرى فهو أمٌر عاعفيوهلل والعاعفُة َل َيص  ِ

ها قي  َل عق  ِد ال  زواِج أْن َل  ن اْلم  وِر عل  ى الش  رِعهلل وَك  ُن للم  رأِة أْن تش  رتَط لنفس  ِ أْن تُق  دََّم ِف أيِّ أم  ٍر م  ِ
 يتزوََّج عليها موُجهاهلل فإذا قَِيَل َلزَِمُه الشرُطهلل

لصْْحهح، ومِْْ  أهِْْل الَغْْم مَْْ  ل ْْو:  إيْْه ال، ال لصْْح  هْْما الشْْهللاط، لكْْ  الصْْحهُح أيْْه هْْما  غْْم االش  يخ: 
هللا     ْْ ْْوِ  الضْ ًْْل مْْْع و ْ ًْْل هنهاْ ْْهَش ِ هشْ ْْتطهُع أن تَْ ا، وال ت ْ ًْْ ُد َحهللَا ْ َِْْ ، وهِْْْ َتْ ْْدَ  لْْْهس بوا ْْْ د لصْْْح ؛ ألن التَْ

 والض هللاائهللا، كإذا ا،رتطْم  غم أال  لتزوج  غهها كغها ذلك  غم الصحهح. 
 

 : وإذا قرََّر الزواَج عليها فلها الياُر ِف اليقاِء أو الفسِخهلل وَل  خْذ شيًْا ما أعطاَها.القارئ
ِة أح   ِد  قاِق ب  َ  ال  زوَجْ ِهلل وِف ح   اِل ع  دِم  ي  َّ وش  رَع هللاُ الط  ََّّلَقهلل وبوج  ٍه أخ    َّ ِف ح  اِل ال  َّلِف والش   ِّ

 الزوَجْ ِ لآلخِر؛ لَكْيََّل يعيشا ِف شقاٍء وخَّلٍفهلل
 هما ،هللاو  ِف موضو  الطالق؟ الشيخ:
 ،هِنا هو ءهنتهِ اآلن، ءطهللال  ثالثل لنتهِ لبدأ كصل  دلدالقارئ: 
 طه  ك ل اوتمالشيخ: 
 أال لنطبق  غهه حدلث  )كل  َ،هللْاطد لَْهَس ِف ِكَتاِ  هللِا كَُْهَو َِبِطل (؟عالب: 
 ما هو الدلهل  غم التحهللامي؟الشيخ: 
وِف حاِل عدِم  يَِّة أحِد الزوَجْ ِ لآلخِرهلل لَكْيََّل يعيش  ا ِف ش  قاٍء وخ  َّلٍفهلل ولك  ي    َد ك  لو منهم  ا القارئ: 

 موًجا يرضاُم يسعُد ِبه بقيَة حياتِِه وِف آخرتِِه إذا ماَت كلو منهما على اإلسَّلِم.
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حةِ   ْ قال رمحه هللا: عاشًرا ِف الصِّ
، أما موضوُ  التَد  كهما التشنهُع  غهه والتنفرُي منه هْما مِْ  طه  ح بك، موضو   دلد، رمحه هللاالشيخ: 

؛  هللُا إِبحَْْل التَْْد ِ  كهْْو كْْاكهللا  م، ك َْْ  لُنكِْْ هِنم ورانهُْْ الْْد واِ  الد وهغِْْل  غْْم امل ْْغ ني مِْْ  تبَهْْ ِتهم لغكفْْاِر و ْْهللُا
ا كهللاهِم التَدَ  كهما  و   الط بع، كإهنا أليه مفرتد  غم هللا وحُمهللا ِم  ِلَ ا أحل  هللا ك ا أ،ار الشهخ، وأما املهللاأُ  إذ

ا هلل،  ُُ ُحك ًْ ها، لكْ   ُْ   غههْا أن تهللاضْا ُُ لنف ِْ تنِمُ  إبِبحِتِه لكن ها ال ُبب ُه، وله ْم مذمورً  هِْ نْن تهللاضْا
 أن تهللاضم حبكِم هللا وإن كايْم ال ب   وقوَ ه م  زو ها. 

 ألوري ؟]....[ مينُع م  الطالق ِف أ،ههللا احل ل ا عالب:
ِ د  الشيخ: مينع،  و   الَا   والطبع، إذا صارْ  لَين ث ُغْم ِف احل ِل ألهس هما مما مينْع؟ مْا هْو  نْعد ،ْهللا 

ِ  إذا ]....[ املْهللاأ  لشْق   غههْا اجل ْا ، والْزوُج كْملك ال  ، طبهَ ًُ ًَا  ا  ًَا ،هللا ًها لكنه من منع   ا  ٌّ، لهس من
ُ  كهها.   لهللُا
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  اْلسْلة:
 الدُّعاُء الذي يُقاُل ِف الصَّلِة على امليِت إذا كاَن عفًَّل؟  : ما1السنيال

ًَا"، وكهه ]هناك[ ألًضا  "الغهم اُفْهللا لوالَدلِْْه اْلواَ:  ذكهللا الف هاُن أيه ل ا:  "الغهم  ا َْغُه ُذْوهللاًا لوالَدْلِه و،اك
ْل بْه موازلنَُْه ْا وأ ظْْم بْه أ و  ًَا وث ِْ  ا"، ذكْهللا الف هْان هْما، لكْ  ال أذكْهللُا وارمْحه ا وا َْغُه َ ا ُذوهللاًا و،اك َرُهُْ

 أيه لَين مهللاكو   إىل الهللاءوِ: صغم هللا  غهه وءغم.
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

: عندي أرٌض امتلكتُ َها منُذ سيِع سنواٍت تقريًيا وعرضُتها ِبلسوِق منُذ مثانيِة أش  هٍرهلل واحلم  ُد هلِل 2السنيال
 متَّ بيُعهاهلل فهْل عليها مكاٌة؟

ْْاِن اْل   واَ:  إذا كنَْْْم ا،ْْْرتلَتها لغتىْْْار  كَغهْْْك كههْْْا زكْْْا ، وإذا كنَْْْم ا،ْْْرتلَتها لغْْْهللاضد  ْْْا   د ل ْْْك د أو لبنْ
 َ   غهَك، حب ِ  يهِتَك  ند الشهللاان، ألش قا: أ د ال نا:؟مشهللاو د كهها كال زكا

القارئ: عندي أرٌض امتلكتُ َها منُذ سيِع سنواٍت تقريًيا وعرضُتها ِبلسوِق منُذ مثانيِة أش  هٍرهلل واحلم  ُد هلِل متَّ 
 بيُعهاهلل فهْل عليها مكاٌة؟

ِل التىْارِ  وطغِْ  الْهللابِح كههْا ك ْا لُتْا هللا هْما هْو اجلْواُ   إن كنَْم  نْدما تغ ْكَتهْا ا،ْرتلَتها مِْ  أ ْ  اْلواَ:
ريها، كهِ ُ هللاوض َتار د كَغهك كهها زكا     كلِ  ءنل، وإن كنَم ا،رتلَتها لغهللاضد  ا   د   الناس ِف األراضِ ُو

 كبناِن ءك د أو بناِن مشهللاو د ُتن ِ هللاُُ مثاًل كال زكا  كهها
 هل هما لَترب يهل لغبهع منم مثايهل أ،ههللا؟ أح   هللا إلهك كذيه ل و:  هللاضُتها قبل مثاِ ،هور، عالب:
 إ  اْلواَ:
 لَين قبل ال  بع ما له كهه ،ِن كما؟ الطالب:
ََهللاض، قبل الث ايهل أ،ههللا اْلواَ:  قبل ال  بع ما يدر   نه ألش يهته، لَين قبل البهع، قبل ال

 القارئ: ويقول: وهِل ال رييُة الِت دفعُتها تُعترَبُ مكاُتا؟
.ال، ااْلواَ:   لضهللالبُل ما ِهِ بزكا ، الضهللالبل همُ ِم  أيواِ  الظغم، مذووذ    غهك بغرِي حق د

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 
 ْل هناَك ف ٌل خاصو ِف اْللوِ  بعَد َِّلِة الفجِر إىل علوِع الشمِ  ِف املسجِد؟: ه3السنيال
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ُ بََْْد صْْال  الصْْبح حْْس تطغَْْع الشْْ س  -صْْغم هللا  غهْْه وءْْغم-يَْْم، كْْان النْْيب اْل  واَ:   غُْْس ِف ُمصْْال 
ْ   غَْس لْمكهللُا ربْ  و ْان ِف ذلْك حْدلث أن   - غهْه الصْال  وال ْالم-ح ناُن، هما ِم  كَغه  ُُ )مَْ ُه ِف ُمصْال 

 ح  نه بَُس أهِل الَغم. حس  تطغَع الش ُس مث  صغ م ركََتنْيِ كاَن لُه أ هللُا حى لد و  هللا د اتملد اتمل(
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

 : هْل يُناِف الشوُع ِف الصَّلِة إسكاُت احلكَِّة ِبليِد اترًة وِبلَقِدِم اترًة؟4السنيال
ا تشغُغُه ُتشوِ ُش  غهه كال حهللاَج لك  ال ُلكِثهللا، ال ُلكِثهللا إذا  اْلواَ:  كايم احلك ُل ،دلدً  وأرا  أن ُل كِ نها ألهن 

منها وكثري  م  األحهان تكون احلك ل تتدا م كغ ا َنُك تزلُد احلك ل، املهم أن كون الشِن اله ري ال لضْهللا  بْس 
 ]ك ٌ[ هما اجلوا .

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 
ٌر وق  ْد تن  امَل 5السنيال : رجٌل يسنُل: أخي ت ُ وِفِّ وه  و ق  ْد س  لََّف أح  َد إخوت ِ ِه نيل  ٍغ م  اّلٍّ وأخ  وُم ه  ذا ُمْعس  ِ
ِه ال    ُمتوفَّاِة القاِ   رِةهلل فه   ْل     وُم ل   يمِّ أْن الَورَث   َ  ن ابنت   ِ هلل وتري   ُد أْن تتن   امَل ع   َ ن بي   ِنهم موج   ُة ال    ُمتوَّفَّ ُةهلل وم   ِ

 تتصرَف ركِم وَليِتها على ابنِتها؟
هللا، بْل  غههْا أن بفَْظ ح  هْا وُتطالَِْْ  ال اْل  واَ:  تتصْهللا ْف، ال، لْهس َْا أن تتنْازَ:  ْ  يصْْهِ  ابنِتهْا ال اصِْ
 حبفِظه.

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 
نشَر هذا املقطع"هلل حيُث انتشَر مقط  ٌع ْلح  ِدِهم يق  وُل:  ِلَمنْ : ما حكُم قوِل: "هذا امليلُغ َوْقٌف 6السنيال

 "هناَك  سٌن تربََّع نيلِغ ثَّلثِة آَلِف رايٍل ِهَي وقٌف لكلِّ َمن نشَر هذا املقطع"؟
..، إذا كان امل طُع كهه   و   اْلواَ:  لغِرِي وتَغهم  لغَغِم الناكِع ك كاكذتُُْه  ْائز  ، ،ْكهللا   غْم إذا كان ما يشهللاَُ

 كَِغِه اجل هِل.
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

 حلكُم إذا تصدََّقُت أْن ُأْشِرَك َمِعي ِف النيِة بعَض أقارص؟: ما ا7السنيال
ال نَس، إذا تصْْد ْقَم وأ،ْْهللاْكَم والَْْدْلِك مْْثاًل كح ْْ  ، كذيَْْم تصْْد قَم َ ْْا بْْبَِس صْْدقتَك، لَْْين اْل  واَ: 
 أ،هللاْكتَُْهم.

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 
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يِنهلل وُملتزم   ٌة 8الس   نيال ن النِّمس   ا: موج   ِِت ام   رأٌة منيمن   ٌة وُمطَّلع   ٌة ج   ًدا عل   ى أم   وِر ال   دِّ : يق   وُل الس   ائُل م   ِ
ن ح  ديِث الن  ِبِّ  َي قرآني  ٌة وَل ت  نيمُن إَل ن  ا ِ  حَّ م  ِ هاهلل وه  ِ ال  ذي ُيط  اِبُق  -ِ  لى هللا علي  ه وس  لم- بفروض  ِ

اِلُفك وتري  ُد أْن َتخ  َذ  َي َل تري  ُد أْن ْ  ُ ََ ليَ  فرًضاهلل وه  ِ العقَل واملنطَقهلل وِهَي اآلَن على قناعٍة ِبنَّ احلجا
اهلل ْلن  ُه ُموافَقِِت على ذلَكهلل وأًن قناعِِت ُمتلفٌة َعْن قناعِتهاهلل وَل أس  تطيُع أْن ُأعطَيه  ا املوافق  َة وَل أْن أمنَعه   
 ليَ  ِمن املفروِض أْن ُأْجرِبَها على شيٍء َل تريُدُمهلل وَل أعلُم ما  ُب عليَّ فعُلُه فماذا تنصحوَنِك؟

ينصحَك أن تنصَحها    ذلك الِفْكهللا وهو أهنا ال تَ ُل مْ  احلْدلِث أو ال ْهللاآن إال مْا واكَْق الَ ْل، اْلواَ: 
 الشْْهللاَ  كهْْو ِبطْْل  ولْْو كْْان  ْْالُف الَ ْْل، والَ ُْْل  تغُْْف كهْْه كاْلُْْ حك ُم هْْو ،ْْهللاُ  هللا ال الَ ْْل، ك ْْا وْْالفَ 

الناُس، كلٌّ له   ُغُه، وكلٌّ لهللاو أن هما هو الم  لواكُق الَ َل، كالُْ حك ُم الوا ُ   غم امل غم وامل غ ل بكْهُم 
وطْهللا   غْم اإلي ْان أن الشهللاِ ، بكهُم ال هللاآن وبكهُم ءنل الهللاءو:  غهه الصال  وال الم، كهما اَتاُ  ال  ْوز، و 

هللِا  ََل  لَنُه ُمتَغِ ً ا بَ ِغه كال لدلُ  إال  ا لواكق   َغه، هما هو اتباُ  اَوو،  َ  اأْلَمْْ ََلد مِْ هللاِل ََْغَناَك َ غَْم ،َْ }مُث  َ 
وَن  ََْغ ُْ َواَن الْ ِملَ  اَل لَْ ََْها َواَل تَْت ِبْع أَهْْ ََْغنَْاَك َ غَْ  [18]اجلاثهْل  كَات ِب ا ، }مُث  َ  َْهَْ هللِا كَات ِب َ  اأْلَمْْ ََلد مِْ هللاِل }َوات ِبَُْوا م ،َْ

ْم  ْ  َربِ كُْْ ْهُكْم مِْْ زَِ: إِلَْْ ا أُيْْْ َ  مَْْ اَن  [55]الزمْْهللا  َأْح َْْ ْ  ُ ويِِْْه أَْولِهَْْ وا مِْْ كَغهْْك أن تنصَْْحها  [3]األ ْْهللااف  }َواَل تَْت ِبَُْْ
ِه اأيطْْرِي، وكْْملك م ْْذلُل احلىْْا  لنبغِْْ أن  ِدْ:  ْْ  هْْما التو ْْ  َ َْْا حك َْْل الشْْهللاِ  ِف لتََْْْْ ََهْْا وتُبْْنيِ  تتفْْاهَم م

ها لغفتنِْل، لغفتنِْل مْا، ِكتنِتهْا أو  األمهللِا ِبحلىاِ  وتهللاِك الت رب ِج، وهللا إمنا أمهللا ِبحلىا ، صهايًل لغ هللاأِ  و رًن لتَهللا ضِْ
ه ِبل ْْهللااِر ِف البهْْو  وأمْْهللَاُه   بْْرتِك التْْربِج وإقْْامِ  الصْْال  وإلتْْان الزكْْا  وطا ْْل هللا  الفتنِْْل مْْا، كْْاهلل أمْْهللَا ي ْْاَن يبهِْْ 

 أن ممهللَا الن ان نن لُدِيني  غهِه   ِم   البهبِه  . - غهه الصال  وال الم-ورءولِه، وأمهللَا النيب  
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

َُ الْرفِة الداخليِة ِبلييِت مفتوًحا أثناَء النوِم تكوُن َمدخًَّل للشياعِ ؟9السنيال  : هل إذا ُتِرَك ِب
هللَا إبُالِقهْْا أبْْواُ  امل ْْكِ ، األبْْواُ  اأيار هْْل، أمْْا األبْْواُ  الداوغهُْْل كبح ِْْ  اْل  واَ:  ال، األبْْواُ  الْْي أُمِْْ

 صغحِل.امل
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

 لنيَِّة؟: هْل َيِصحُّ أْن أقوَل أذكاَر الصياِح واملساِء وُأشرَك أوَلِدي مِعي ِب10السنيال
َُهم ونفُظهْْم ب ْْب ..، أصْْاًل أذكْْاُر الصْْبا  وأ  هُْْل الصْْبا  لَنْْا: الَبُْْد اْل  واَ:  ُتشْْهللاكهم ِبلنهِْْل نن  هللا لْْنف

ه، ومْْ  األ  هْْل ِف الصْْبا   "الغهْْم  ْْاِكين ِف  لْْين و يهْْا   منهْْا وْْريًا ومِْْ  ذلْْك  أن نفظَْْه ونفظَْْه ِف أهغِْْ
ِ ومْْْاْل، الغهْْْم  ْْْاِكين ِف  لْْْين و ي ِ ومْْْاْل"، هْْْما لنفََْْْك أيَْْْم وأهغَْْْك وأوال َك بْْْدون أيَْْْك وأهغِْْْ هْْْا  وأهغِْْْ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك   ه 1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 21 اللجنة العلمية|  إعداد
 

هللُاَك ِف الصْْْباِ   ثابِْْْل أيْْْه لُغنْْْهِهم  ْْْ  مْْْا ُلشْْْهللاَُ  مِْْْ  أذكْْْار  ت صَْْْد أن لكْْْون هْْْما..، لَْْْين ال لكْْْون مْْْثاًل ذِكْْْْ
ِر الصْْباِ ، كْْذ  ال الصْْباِ  لَْْين لْْهس لغ ْْهللاأِ  أو الزو ِْْل مْْثاًل أو الولِْْد أن ل ْْو:  "وهللِا والْْد  ُلشْْهللاكين ِف أذكْْا

ٌ ، ال، كْل  واحْدد ُلشْهللاَُ  لْه أن مي  ْا  لْ ْم  غهْه  آي ما وال أبهللا اها وال أكَُغها، ألن والِد  َلشهللاكين"، هما ُغ
ال  نل م  األذكار واأل  هْل، كْل  واحْد مْنهم مِْ  البْالغني مِْ  األوال  وامل هِْ زل  لنبغِْ أن لَُغ  ْوا األذكْاَر حْس 

ًَا.مُتوا  م مجه  ما، أما ِم   حهِل األثهللِا و..، كهما حاصل  نصُل لك َو
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

ُردَّ عل  ى الناِ  ِح أو امل  تكلِِّم بق  وِل: : ما حكُم قولِ 11السنيال : "جزاَك هللا خيًا" ِف غِي موِضِعهاهلل كنْن ي   َ
 "جزاَك هللاُ خيًا" بقصِد اإلسكاِت واإلِماِتهلل وهو ُمِصرو على املءالفِة للنَّاِِح؟

وْْرِي مْْا ت ولُْْه لْْه  " ْْزاك هللا وْْريًا" هْْما الْْد  ان لُْْنَتم بْْه لُ ابَُْْل بْْه احمل ْْ  مَْْ  أح َْْ  إلهْْك، مِْْ  اْل  واَ: 
" زاك هللا وريًا"، وَم  قْاَ: ألوهْه  " ْزاك هللا وْريًا" ك ْد...، أمْا ل ْوُ: لْه  " ْزاك هللا وْريًا" لَْين اءُْكْم،  
ُُ طهِْ    ولكنْه طْو َ: مْثاًل، اكْهللاض أيْه طْو :  كذن هما ال و َه له، إال أن لكْون م صْوُ  اآلوْهللِا املْتكغِ م م صْوُ 

هللا  ِف النصْْهحِل طْْو َ: ِف ا لكْْالم مَْْه كه ْْو: لْْه  " ْْزاك هللا وْْريًا" ُمتضْْ ًنا أيَْْك قْْد أ  لْْم مْْا  غهَْْك وال قصْْ 
ا بَْْس النْْاس إذا أأب  اآلوْْهللُا  غهْْه نمْْهللاد مْْ  األمْْور وهْْو لهللالُْْد اأيْْري بْْه  ُْْ " ْْزاك هللا وْْريًا" وْْال ، هْْمُ ل َو

 كذقو: له  " زاك هللا وريًا" لكفِ.
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 
َِاِحَب اْلَقرْبِ(: قاَل ِلى هللا عليه وسلم: 12السنيال كيَف يك  وُن إي  ذاُء املي  ِتهلل   )اْنِزْل ِمَن اْلَقرْبِ ََل تُ نْيِذ 
 شُعُر؟هْل هَو يَ 
م ِف احلْْْدلِث أيْْْه إذا ايصْْْهللاَف ال ْْْوُم بََْْْد  كْْْ  املهِْْْم  لَْْْيناْل   واَ:  هللاَْ  يَْْْاَِ )إيُْْْه  غْْْم..، إذا كْْْان ل ْْْ ُع قَْْْْ

ِْم(  َِ ََا َُُد أيه لتذذ و ِبلَوطِن  غم قرِبُِ.لَهْ َ ُع قَْهللاَْ  ِي  كال لب
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

َ 13الس  نيال ُه إىل أْن ت ُ وِفِّ قًَّةهلل وبقي  ُت فيه  ا مع  َ ي واس  تنجْرًَن ش  ُ  -رمح  ُه هللاُ -: انتقل  ُت لل  رايِض مل  رِض موج  ِ
اِئي وَل أس  تطيُع ق   اَء احل ِ َداِد لوح  ِدي ِف ال  رايِضهلل وأهل  ِي منُذ شهٍر فعدُت مَع أهِلي إىل َأِب  َْا لدراس  ِة أبن   

ٌة لْل   اِرهلل ول   يِق  ِف أِْبَا يسكنوَن ِف عمارٍة وِهي عيارٌة َعن ُشقٍق جزٌء منها َلْمهلل وجزٌء منها مفروشٌة ُمع  دَّ
َِ لش  قِتهم أًن وأب ِقِق املفروش  ِة اْلق  ر ن  ائيهلل فالس  نياُل: سكِنِهْم اقرتَح والدي أْن أسكَن ِف إحدى هذم الش  ّ

 هْل عليَّ حرٌج أْم َل بدَّ ِمن ق اِء احِلَداِد مَعهم ِف نفِ  الّشقِة؟
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ََهم أو جبوارِهم ال نس  غهِك.اْلواَ:  ِض كاءُكين م  ما  مِم ايت غِم    بهِم الزوِج ِف الهللُا
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

)قاَل هللاُ عزَّ وجل: اي ابَن آدَم : ورَد ِف احلديِث الُقُدِسيِّ قوُل الرسوِل ِلى هللا عليه وسلم: 14السنيال
 ا ِهي اْلربُع ركعاٍت؟فم َل تعجْز عن أربِع ركعاٍت ِمن أوِل النهاِر َأْكِفَك آخَرُم(

ُنتَ ُل أن تكوَن صالُ  الفىهللِا مع ركََيْ الفىهللِا، ُنتَ ُل وهللا أ غم، وُنتَ ُل أن تكون ركَا د م ْت غل اْلواَ: 
  كغل  م ت غِ ل ِف أو: النهار كصال  الضحم مثاًل، َنت ل هما وهما وهللا أ غم.

 لدول كهها قبل الظههللا ُ ،هخ؟هل عالب: 
 ال، أو: النهار ل و:. الشيخ:
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